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ABSTRACT: The article deals with an aspect of the Law of Navigation left unregulated when the port 

reform brought to the boil by the enactment of Law 8,630 / 93 recently replaced by Law 12,815 / 13 

which outlined new regulatory framework for the Brazilian port scanning, opening to private enterprise , 

placing Brazil in international competition called globalization. The creation of ANTT and ANTAQ 

agencies arising from these movements should resolve any difficulties that present themselves. 

However, this agency was limited to just regular port operations, freeing the entry into Brazilian ports to 

foreign ship-owners that even without proper records exploit over-stays due on containers on home soil 

without paying taxes contrary to national law. 

 

RESUMO: O artigo trata de um aspecto do Direito da Navegação deixado sem regulamentação quando 

da reforma portuária trazida ao lume pela edição da Lei 8.630/93 substituída recentemente pela Lei 

12.815/13 que traçou novo marco regulatório para a exploração portuária brasileira, com abertura à 

iniciativa privada, colocando o Brasil na competição internacional denominada globalização. A criação 

das agencias ANTT e ANTAQ advindas destes movimentos deveria solucionar as eventuais dificuldades 

que se apresentassem. Porém, esta agencia limitou-se a regular apenas a operação portuária, deixando 

livre a entrada em portos brasileiros de armadores estrangeiros que mesmo sem registros apropriados 

exploram sobre-estadias devidas sobre contenedores em solo nacional sem qualquer pagamento de 

impostos contrariando a legislação nacional. 
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INTRODUÇÃO 

 

A adoção do sistema Multimodal no Brasil foi legalizada a partir da Lei 9.611/98 que  

ao mesmo tempo em que instituía o multimodalismo, revogava a Lei do Contêiner – nº 

6.288/75 que dispunha sobre a utilização, movimentação e transporte, inclusive intermodal, 

de mercadorias em unidades de carga. Desde então o Intermodalismo desapareceu do País 

tendo sido definitivamente substituído pelo multimodalismo de forma apropriada, 

coadunando-se com a reforma havida em sistemas e subsistemas para seu funcionamento, 

mormente o portuário que teve seu marco regulatório firmado na Lei 8.630/93 substituída 

recentemente pela Lei 12.815/13. Desde então o uso do Contêiner está disseminado no País, 

transformando de forma definitiva o comércio internacional e permitindo ao Brasil inserir-se 

na globalização comercial, fenômeno que reeditou a abertura dos portos às nações amigas.  

Em torno deste sistema os Portos se modernizaram com investimentos privados 

recepcionados por concessões em todos os níveis. Terminais especializados se multiplicaram 

trazendo a competitividade a um setor até então obsoleto, caro e de baixa produtividade. 

Modernos equipamentos foram implantados e a logística se revolucionou com a formação de 



Termos de Responsabilidade para contêineres:  alguma saída ao fim do túnel? 

23 de junho de 2015 

 

Página | 2  

 

Joints1 de Armadores oferecendo escalas semanais nos Portos de suas rotas, permitindo que 

indústrias implantassem conceitos científicos de produtividade espelhados em cadeias de 

suprimento e de distribuição, metodologias que diminuem estoques e permitem implantar a 

produção puxada em substituição à empurrada vivida até então. 

 O período subsequente foi de aprendizado aos usuários e ajustes jurisprudenciais nos 

Tribunais, agravado pela edição do Código Civil de 2002 revogando a parte primeira do Código 

Comercial de 1850, de forma precipitada na visão deste subscritor, uma vez que sem ele 

muitos comerciantes perderam seu chão, deixando de contar com uma cartilha que os guiava 

na, a partir de então, extinta profissão de Comerciante (art. 4 daquele Diploma): 

Art. 4 - Ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar da proteção que este Código 
liberaliza em favor do comércio, sem que se tenha matriculado em algum dos Tribunais do 
Comércio do Império, e faça da mercancia profissão habitual (artigo nº 9). 

As vacilantes jurisprudências aos poucos se firmaram em torno dos novos conceitos 
que no setor marítimo recebeu forte influencia da ação conjugada dos Armadores, seus 
jurisconsultos e Agentes portuários atuantes na defesa de sua indústria, coordenados pelos 
Clubes de Seguros, inovação cuja origem data do Século XVI (1719) em reação ao monopólio 
no  seguro marítimo na Inglaterra que afirmando a regra aumentaram os custos a ponto de 
alijar um grande número de Armadores da proteção securitária. Se contra uma ação há 
sempre uma reação, ainda que contra a Lei, os Armadores se reuniram em grupos que 
cooperavam entre si os infortúnios que lhes eram comuns em uma base não lucrativa, 
protegendo seus navios por meio de Clubes para operarem o mutualismo2. A formação de 
vários Cartéis neste modelo obteve sucesso contra muitos aspectos legais que lhes eram 
adversas, de forma a superarem riscos que são inerentes à atividade de forma econômica:  

Marine mutual underwriters (P&I Clubs) have formed a cartel, the International Group of P&I 
Clubs, to protect the joint interests of its members, whilst stock marine insurers carry on their 
business within a competitive environment

3
.  

 

TEORIA DA CURVATURA DA VARA  

 

   Ao longo de seus cinco mil anos de história os Armadores aprenderam a não se expor 

individualmente contra Leis desfavoráveis, mas sim de forma conjugada, utilizando-se de 

renomados advogados contratados pelos Clubes de Seguro que aos poucos fomentam 

procedimentos e difundem defesas comuns que protejam à classe. Agindo assim, os 

Armadores alcançaram reverter quadros como o de sobre-estadias de contêiner, que até 1995 

(boom de importações por contêineres no Brasil)  lhes era totalmente contrário. Se antes 

perdiam, desde então passaram a ganhar todas as ações a respeito do tema.  

O fenômeno é explicado na visão filosófica de Lenin e sua teoria da curvatura da vara 

que defende uma situação drástica em oposição a uma injustiça, adotando para isso uma 
                                                                 
1
  Joint-services é uma estratégia de mercado que reúne concorrentes para melhor retorno de cada viagem, 

maximizando a receita e reduzindo custos dentro da capacidade produtiva de cada navio. O sistema permite 
também saídas semanais de cada porto em cada Joint. 
2
  Sistema que se baseia na contribuição de todos para benefício individual de cada um dos contribuintes 

3
 PAO YUE – KONG Library, The Hong Kong Polytehnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, Disponível em: 

http://www.lib.polyu.edu.hk. Acesso em: 12/09/2013 
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experiência do campo. Quando se verga uma vara, arqueando-a totalmente para um dos 

lados, ela quando solta não se retém em sua posição original, ereta em uma posição 

perpendicular ao solo, mas ultrapassa o centro para se vergar até o outro lado em movimento 

contínuo de ida e volta até perder força pra situar-se no centro originário. Lenin  queria 

justificar que frente a uma injustiça não basta o movimento controlado para fazê-la voltar à 

uma posição justa, pregando ser necessário vergá-la totalmente para o outro lado, para que os 

oprimidos fossem reparados em suas injustiças. A teoria gera um contrassenso na medida em 

que jamais se irá reparar uma injustiça se não for com o injustiçado em si. Do contrário, a 

injustiça apenas muda de lado, sem deixar de ser o que sempre foi: uma deplorável tirania. 

Assim fizeram os Clubes de Seguro. Tinham a vara totalmente retida para o lado 

oposto e o sucesso de sua planejada empreitada reverteu esta situação em nossos Tribunais. 

Agindo de forma organizada contra as jurisprudências contrarias as sobre-estadias de 

contêineres, os Armadores difundiram o uso de “termos de compromisso” dos importadores 

após a chegada da carga ao Brasil à base de uma extorsão, eis que esta viciada aceitação dá-se 

pela retenção dos documentos de embarque que barram a liberação da carga pela aduana no 

momento em que ela se sujeita a mais alta armazenagem do mundo. Com este subterfúgio, 

penderam a vara para o seu lado buscando reparar a injustiça do passado pela do presente. 

Os subterfúgios não param aí. Por disporem da possibilidade de eleger foro, os 

Armadores condicionaram a liberação da carga á assinatura do termo que elege Santos como  

localidade prioritária, eis que ali se reúne a Matriz da maioria das agencias marítimas no Brasil. 

Proporcionando maior conteúdo para exame do tema é de se notar que, embora o Porto de 

Santos responda por 44% do movimento de contêineres no Brasil, o TJSP – Tribunal de Justiça 

de São Paulo julga 90% das demandas sobre assuntos relacionados a contêineres neste País, 

todas convencidas (pelo Termo de Responsabilidade) da total legitimidade dos Armadores em 

assim proceder.  

A questão é séria. Em Santos, uma Vara é voz discordante da maioria avassaladora ao 

aplicar em seus julgamentos a Cláusula Penal ( C.C/02 art. 408), tornando quase nulas as 

sentenças contrárias aos armadores, quando no passado a maioria lhes era desfavorável. 

 

Figura 1  - fonte Abratec- terminais  
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Como se operou essa transformação? Pela engenhosa elaboração de um Termo de  

Responsabilidade que os armadores coercitivamente exigem dos consignatários quando da 

chegada ao porto de destino. Além de eleger o Porto de Santos como foro privilegiado, o 

termo carreia um festival de imposições sobre o uso do contêiner que deveriam constar no 

Conhecimento de Carga, espelho do contrato firmado quando de sua emissão na origem. A 

mais grave delas é o que diz respeito a prazos de uso e os valores de sobre-estadias  no uso 

dos contêineres operados pelas Cias. de Navegação que, na maioria das vezes, sequer é a 

proprietária do equipamento. Além disso, as sobre-estadias sobre este equipamento geram 

renda sem impostos aos Armadores estrangeiros, ainda que a obrigação tenha se construído 

no Brasil, por empresa estrangeira não autorizada a operar extramuros  portuários. 

É chegada a hora da famigerada Vara se mover novamente, pois a situação encontra 

números alarmantes de exageros nas sentenças. Bom seria que se a vara se retivesse ereta, 

como as utilizadas pelos saltadores em altura cujo material se verga ao peso do saltador para 

lhe dar um impulso  necessário para vencer o obstáculo sendo abandonadas tão logo eretas, 

após cumprirem sua missão.  

Este deve ser o pensamento dos construtores da Justiça. Perceber uma curvatura na 

vara e fazê-la voltar ao centro sem que passe para o outro lado, evita que a  injustiça se 

perpetue entre outros usuários é o motivador deste artigo, pesquisado na metodologia 

explicativa que exige síntese, teorização e reflexão sobre o objeto de estudo na identificação 

dos fatores que contribuem para a ocorrência do fenômeno da inversão da Curvatura da Vara 

e as variáveis que afetam o processo buscando esclarecê-lo. 

 

A LIVRE ENTRADA E SAÍDA DO CONTÊINER NO BRASIL 

A Lei 9.611/98 trouxe uma novidade sem precedentes ao Brasil, país reconhecido pela 

positividade de seu Sistema Jurídico que manifesta um desejo incontrolável do Estado em 

regular tudo em todas as atividades, pela edição de Leis e seus sucedâneos. Infelizmente este 

vício dificulta o entendimento de Sistemas, abrindo espaço para que os leigos intentem regulá-

lo em partes separadas, afastadas do TODO que Aristóteles anunciava como sendo maior do 

que a soma de suas partes. Isto levará invariavelmente a uma injustiça, pois as relações, 

quando  analisadas fora do sistema a que servem perdem muito de seu significado sobre fim e 

valor em torno do qual o sistema se formou, perdendo o valor à Polis. 

Tal realidade traz em seu bojo uma deficiência, a de não se inteirar do fato de que 

todo e qualquer Sistema se forma sempre em torno de fins e valores voltados ao serviço da 

Polis, pois tal é o diferencial do homem que o impede de se unir aos seus semelhantes apenas 

para a satisfação de seus desejos imediatos (reprodução, proteção, alimentação, etc.) saciados 

no seio da família ou da comunidade. O homem é impelido a ir além, contribuindo com suas 

potencialidades para a evolução de seus pares e nesse ponto entra a importância da criação de 

sistemas a serviço da Polis para sua completa realização.  

Para Aristóteles ser feliz e ser útil à comunidade eram objetivos sobrepostos e 

presentes na atividade pública. O melhor governo costumava dizer, seria aquele em que cada 
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um melhor encontra o que necessita para ser feliz4. Não à toa o homem é reconhecido como 

um ser social, inquieto e científico por natureza em sua busca constante em conhecer a 

verdade. Não basta ao Homem reconhecer algo, mas conhecê-lo principalmente no que se 

refere a sensações básicas de dor ou prazer; desejo ou repulsa; amor ou ódio; vida ou morte. 

Por isso, não basta ao homem saber que ao sorver líquido é capaz de saciar sua sede, eis que a 

Cicuta5 é líquida, mas também é capaz de matar ao homem. Este conhecimento, não natural, 

foi adquirido pela Ciência6 e esta, é o que traz a inquietude ao homem na busca incessante do 

conhecimento, explicando a dimensão racional que o torna um inquieto buscador da verdade. 

 Que significa a ciência? Que é a ciência? Que esta dimensão humana que trata de buscar a 

verdade e que é científica? Pois o que o homem faz é construir sistemas que, no fundo, é um 

conjunto ordenado, completo, coerente, onde todas as peças estão devidamente travadas e, 

portanto, umas se conectam a outras e dão respostas às interrogações que surgem. Por 

exemplo: quando falamos do sistema solar estamos falando de um conjunto de planetas, 

estrelas, órbitas e tudo isso compreendido dentro de um sistema até o ponto que na história 

muitos planetas foram descobertos não pela observação direta, mas sim porque naquele 

sistema faltava alguma peça para que tivesse coerência e por isso é que sobre o papel, 

primeiramente se descreve geometricamente um possível planeta e depois, focando as lentes 

para aquela posição se o descobre. Pois bem, esta é a dimensão humana que trata de 

harmonizar, de sistematizar e para que este sistema possa ser chamado de sistema é 

necessário que seja completo e que de alguma maneira tenha que ser contínuo, ou melhor, que 

as peças sejam conectadas as outras de tal modo que não existam lacunas inexplicáveis
7. 

Portanto foi seguindo o conceito do bem para a Pólis que as Unidades de Carga, que 

tem no contêiner seu expoente, receberam um tratamento sem precedentes na Lei 9.611/98, 

ganhando passe livre para entrar e sair do país, isentos de controle além que a vinculação de 

seu numeral identificador em sistemas da Receita Federal do Brasil, que sem saber do seu 

destino, tem a pouco a contribuir para sua gestão enquanto em terras nacionais.  

Este equipamento estrangeiro pode, assim, circular livremente no País, aqui 

permanecer e até ser utilizado no uso de uma logística doméstica sem sofrer qualquer taxação 

de impostos, o que não encontra parâmetros em qualquer outro bem nas mesmas condições, 

demonstrando a força do sistema multimodal na busca da competitividade (Pólis) para 

enfrentar o mercado globalizado,  capaz até de superar até a sufocante burocracia nacional.    

Lei nº 9.611 de 19 de Fevereiro de 1998 

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. 

Entende-se as razões deste procedimento pela aplicação da  lex mercatória, que vem a 
ser um conjunto de regras lastreadas em usos e costumes dos negócios internacionais, sem 
qualquer referência ou vinculação a um ordenamento jurídico nacional. Magalhães diz: que 
pode-se considerar a lex mercatoria como as regras costumeiras desenvolvidas em negócios 
                                                                 
4
 FERRARI, M. Out/2008. http://revistaescola.abril.com.br/formacao/aristoteles-428110.shtml?page=1 

5
 Planta pelo qual se faz um veneno fortíssimo 

6
 Conjunto de conhecimentos baseados na reflexão, na observação e na experimentação.  

7
 D. Pablo Dominguez Prieto (1966 – 2009), doutor em filosofia e em teologia. Escreveu 7 livros e promoveu mais de 

cinquenta conferencias, sendo esta a última, antes de falecer em um acidente de montanha na Espanha. 
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internacionais aplicáveis em cada área determinada do comércio internacional, aprovadas e 
observadas com regularidade8. Até aqui, entende-se a razão da aplicação deste principio em 
benefício da Nação, porém o mais interessante ainda está porvir, pois apesar de estrangeiro, 
aquele equipamento é um gerador de receitas livres de impostos nacionais para seus 
proprietários, sejam eles Armadores ou arrendatários dos equipamentos, o que é inusitado.  

As rendas são oriundas tanto da detentions quanto das demurrages sempre que estes 
equipamentos tiverem seus tempos de uso estendidos além dos prazos ajustados, os quais, 
diga-se de passagem, são estabelecidos aleatoriamente quando negociados por pequenos 
embarcadores e sequer constam dos Conhecimentos de Carga (B/L) – espelho de contrato de 
transporte marítimo que obriga um empresário (transportador) frente a outro (embarcador), a 
transportar mercadorias desde um porto marítimo a outro, a bordo de um meio de transporte 
específico: o navio. Trata-se, continua Calabuig9, de um contrato bilateral perfeito, significando 
que será suficiente a entrega da mercadoria pelo embarcador para o transportador e a sua 
recepção por este ultimo em troca de um documento pertinente (chamado conhecimento de 
embarque ou outro documento que incorpore os termos e condições que colocaram a 
mercadoria em circulação), para determinar seu nascimento.10  

O pacto de transporte marítimo internacional é representado pelo Bill of lading (B/L) 
ou conhecimento marítimo de carga emitido pelo transportador com os requisitos do art. 575 
do Código Comercial, para cargas soltas11, como prova tanto da posse da carga para 
transporte, quanto da propriedade da mercadoria para o importador/exportador. 

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. 

 

A LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS SOBRE-ESTADIAS 

O Decreto-lei 4.657/42 – Introdução às normas de Direito Brasileiro, art.9, § 1º    
autoriza a que uma obrigação originada no exterior possa ser executada no Brasil, o que é 
lógico, eis que tendo o contêiner livre transito no Brasil, faz-se mister que seus proprietários 
possam recuperá-los mesmo extramuros portuários e cobrando valores pelo tempo que 
extrapolar o acordado tanto na exportação (detention), quanto na importação (demurrage).  

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.  

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

                                                                 
8
 MAGALHÃES, J.C. e TAVOLARO, A.T. Fontes do Direito Comercial Internacional: A Lex Mercatoria. In AMARAL, 

Antonio Carlos Rodrigues do, (Coord.). Direito do Comercio Internacional - Aspectos Fundamentais. São Paulo : 
Aduaneiras, 2006, 2ª ed. p. 69. 
9
 CALABUIG, Rosario Espinosa. Los Contratos internacionales de transporte aéreo, terrestre y multimodal. in: MOTA, 

Carlos Esplugues. Derecho Del Comercio Internacional – Adaptado al Reglamento Roma I. p.280 
10

 Ibid. p. 280-281 
11

 Carga solta: pequeno fretamento de espaço em navio. Difere-se da carga completa  tratada no art 567. 
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Porém, o mesmo parágrafo levanta um questionamento relevante, pois sempre que a 
obrigação a ser executada no Brasil vier a depender de forma essencial, deverá ser esta 
observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do 
ato. Ora, nascendo a sobre-estadia de contêineres no Brasil extramuros portuários, por qual 
legislação ela gozaria de isenção? Não se conhece nenhuma! Não há que se citarem os casos 
em que há sobre-estadias de navios, contratos internacionais que permanecem em áreas 
alfandegadas, imunes de impostos sobre fretes e despesas, pois embora haja analogia entre as 
sobre-estadias de navios e de contêineres, os contêineres trafegam livremente dentro do 
território nacional sem quaisquer pagamentos de taxas, emolumentos ou impostos. 

Conveniente citar que em um paper12 onde se aborda o mesmo tema, também  os 
autores Camila Mendes Vianna Cardoso e Bernardo Lúcio Mendes Vianna advogados de 
dezenas de Armadores e supostos “pais” do famigerado Termo de Responsabilidade,  
concordam que há analogia entre as sobre-estadias de navios e de contêineres, mas se calam 
em relação à diferença do local da prestação do serviço do Contêiner ao esclarecem:  

Sobre-estadia de contêiner (demurrage) vem a ser a expressão consagrada no ramo de 
comércio internacional para designar a remuneração devida ao transportador marítimo pela 
não devolução do seu equipamento no prazo de utilização estipulado. O conceito de demurrage 
de contêineres surgiu da própria idéia de demurrage de navios, sendo que ambos, embora 
distintos, utilizam a mesma terminologia, tendo em comum entre si a extrapolação do prazo. A 
sobre-estadia de navio deriva de um contrato de afretamento de navios, possuindo como 
instrumento o contrato de afretamento (Charter Party), ocorrendo quando o afretador 
extrapola o prazo ajustado para realização de carga e descarga de um determinado navio. A 
sobre-estadia de contêiner, por sua vez, deriva de um contrato de transporte marítimo (Bill of 
Lading), o qual envolve o embarcador, o transportador marítimo e o consignatário. Com efeito, 
é o Conhecimento de Embarque o fundamento jurídico da cobrança da demurrage, valor devido 
pelo destinatário, embarcador ou consignatário do contêiner – solidariamente – por dia de 
retenção do contêiner além do prazo de franquia/free time contratado entre as partes. O 
conhecimento de transporte, como contrato, é lei entre as partes, obrigando-as ao 
cumprimento de suas obrigações. 
 

Pela leitura os autores concordam que dada à similitude entre as sobreestadias de 
navios e de contêineres para ambos se devem demurrages, e para isso se fundamentam, ainda 
que não expressamente, no princípio da ANALOGIA. Porém passam ao largo da questão 
tributária de ambas as operações, totalmente diversas quanto aos locais onde elas ocorrem. 

 

A OPERAÇÃO MULTIMODAL   

MOTIVAÇÃO PARA EXISTÊNCIA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE   

Termos de Responsabilidade para regular a saída do Contêiner dos portos de destino 
foram criados pelos Armadores ainda na década de 1990, em decorrência da edição da Lei 
9.611/98 que, além de autorizar o livre transporte em contêineres no Brasil, revogou 
expressamente a Lei 6.288/75 que cuidava de operações Intermodais de então e cujos 
contêineres saíam dos portos mediante expediente de Admissão Temporária regulada pela 
RFB – Receita Federal do Brasil.  

                                                                 
12

 CARDOSO, C.; VIANNA B. Sobre-estadia de contêineres sob a perspectiva da legalidade da cobrança. 22/08/2011. 

Disponível em: http://www.kincaid.com.br/clipping/9389/Sobre-estadia-de-con.html . Acesso em: 11/06/2015 
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A falta de controle daqueles equipamentos a efetuada via admissão temporária, 
deixou as agencias marítimas, responsáveis por esta gestão, em maus lençóis, pois como a 
Vara estava totalmente vergada para o lado dos Embarcadores nos casos  de ações de 
cobrança de sobre-estadia de contêineres, muitas sobre-estadias não foram pagas e até 
muitos contêineres foram roubados. Isto ocorria por falta de regulamentação que perdura até 
hoje e também pelo fato de que os valores de cobrança não estavam publicados no contrato 
de transporte, pelo que a melhor correção da disfunção seria apenas lançar os numerais 
identificadores dos contenedores, o prazo ajustado para sua utilização na viagem e o valor das 
eventuais sobre-estadias no espelho do contrato de transporte – o B/L (Bill of Lading).  

Porém, isto faria apenas com que a Vara retornasse ao centro, sem que tornasse 
possível indenizar os prejuízos passados, pelo que a criação de um Termo de Responsabilidade 
efetuado após a chegada da carga ao Brasil, teria o condão, não só de vergar a Vara na direção 
oposta, mas de beneficiar os Armadores contra os Embarcadores, punindo a Nação em bilhões 
de dólares a cada ano. 

O MULTIMODALISMO EM DETALHES  

O Multimodalismo ainda engatinhava neste País eis que sua operação necessita a um 
Sistema incluindo ao menos dois modais distintos de transporte (rodoviários, ferroviários, 
aéreos, marítimos) que se apresentam de várias formas no Porto.  

a) Marítimo:  a carga chega e sai do porto a bordo de seus porões. 
b) Rodoviário: a movimentação interna no Terminal do local da armazenagem e dali 

até o costado do navio para embarque é feito por caminhões. 

 

 

c) Aéreo, via guindastes de elevação e movimentação: Portêiner  e Transtêiner com 
elevação vertical e transporte aéreo horizontal desde o caminhão até os navios ou  
pilha de armazenagem e vice-versa, necessários para possibilitar automação de 
cargas e descargas com velocidade e segurança. 

IMAGEM 1- PORTÊINER 

IMAGEM 2 - TRANSTÊINER 
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É importante ressaltar aos céticos que guindastes são modais de transportes aéreos  
mais difundidos e seguros do mundo e, sempre que remunerados direta ou indiretamente, são 
considerados transportes segundo definição do art. 730 do CC - Lei nº 10.406/2002   

Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar 

para outro, pessoas ou coisas. 

Guindastes portuários operam transportes verticais e horizontais, sendo contratados e 
remunerados pelos usuários com base nas tarifas portuárias, para elevar uma carga desde um 
ponto e movê-la por via aérea até outro ponto. Além disso, são também necessários para que 
este Sistema flua normalmente: 

a) Unidades de Carga (Contêineres, por cessão dos transportadores ou por outra 
modalidade)13 durante o tempo acordado incluso no frete. 

b) Espaços específicos em Cais portuários (Terminais) operados em conjunto com os 
OP – operadores portuários contratados pelos Armadores, responsáveis pela 
operação do contêiner desde a carga/descarga até sua retirada.  

c) Toda esta operação é remunerada pelo THC e lançada no Conhecimento de Carga 
conjuntamente com o valor do frete. 

 
IMAGEM 3: TCP Terminal de Container de Paranaguá 

Esta operação sistematizada começa e termina em Terminais similares ao mostrado 
acima e está incluída no frete marítimo sob a alcunha de THC, preenchendo todos os requisitos 
previstos pelos artigos 2 e 3 da 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 

                                                                 
13

 O contêiner pode ser cedido pelo transportador (COC- Carrier Own Container) ou ser propriedade do embarcador 

(SOC – Shipper Own Contêiner) entre outras possibilidades como o Leasing. 
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realização dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e o destino, inclusive os de 
consolidação e desconsolidação documental de cargas.  

A operação multimodal se forma sempre entre UMA origem e UM destino, que tanto 
pode ser  casa/casa; casa/porto; porto/porto; porto/casa e casa/casa e não somente casa a 
casa como informalmente é  noticiado por alguns veículos de comunicação. Toda esta 
operação ocorre dentro dos pátios portuários e alfandegados por disposição expressa do 
DECRETO 3.411/2000 que regulamenta a Lei nº 9.611/98:  

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. 

Os Armadores reúnem todas as despesas necessárias para remunerar os vários 
equipamentos usados no curso da Operação MULTIMODAL bem como dos Estivadores que 
nele trabalharem durante as operações de embarque em uma só taxa, denominada THC14, que 
será lançada no B/L (de emissão do Transportador Marítimo) conjugada ao valor do frete 
contando com a autorização da RESOLUÇÃO Nº 2389 – ANTAQ/2012. 

Art. 3º A Taxa de Movimentação no Terminal (Terminal Handling Charge - THC) poderá ser cobrada pela 
empresa de navegação, diretamente do exportador, importador ou consignatário, conforme o caso, a 
título de ressarcimento das despesas assumidas com a movimentação das cargas pagas ao operador 
portuário, ou seja, a Cesta de Serviços (Box Rate). 

Parágrafo único. A comprovação de pagamento da Taxa de Movimentação no Terminal (THC) é condição 
necessária para a liberação de cargas de importação por parte dos Recintos Alfandegados. 
 

Está evidenciado que o Multimodalismo em seu maior raio de ação – casa a casa – não 
pode ocorrer no Brasil, eis que as operações terminam em uma estação alfandegada onde será 
processada a liberação Aduaneira da carga, não sujeita à ANTT. Este erro, alardeado aos 
quatro ventos, é o responsável pelo entendimento de que o multimodalismo de importação 
não está em vigor no Brasil, um erro banal que custa caro aos embarcadores e à nação.  Nestes 
ambientes a operação está imune a qualquer fiscalização da ANTT, Agencia brasileira a quem 
está submetida a operação multimodal na condição NACIONAL e INTERNACIONAL de 
EXPORTAÇÃO, mas não  de IMPORTAÇÃO, que está fora de sua Jurisdição. 

Caberia a ANTAQ regulá-la, mas esta se omite. O fato, entretanto, não tem o condão 
de descaracterizar os arts. 2º e 3º da Lei 9.611/98, pois as operações mencionadas são 
Multimodais por Lei e não por Resoluções deste ou de qualquer outro órgão.  

Na omissão da ANTAQ nasce uma temeridade, já que os contêineres, possuindo livre 
trânsito no Brasil geram lucro com demurrages isentos de pagamento de impostos aos 
Armadores, autorizados pelo Decreto-lei 4.657/42 15 , Art. 9; §1º e 2º na lacuna de 
regulamentação sobre a obrigação aqui constituída, suprida parcialmente (eis que só beneficia 
ao Armador) pela proposição e extorsão dos Termos de Responsabilidade recheados de 
cláusulas leoninas e valores altíssimos auferidos sem concorrência de mercado à margem da 
Constituição Federal e da Lei. 

 

                                                                 
14

  RESOLUÇÃO Nº 1.967 – ANTAQ/ 2011 Art. 2º,VII, considera-se Terminal Handling Charge (THC): preço cobrado 

pelo serviço de movimentação de cargas entre o portão do terminal portuário e o costado da embarcação, incluída 
a guarda transitória das cargas até o momento do embarque, no caso da exportação, ou entre o costado da 
embarcação e sua colocação na pilha do terminal portuário, no caso da importação 
15

 § 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. 
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MULTIMODALISMO E ANTAQ–AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 

 

Pelo modelo adotado pela Lei brasileira, sempre recairá sobre o transportador 
marítimo o papel de OTM - Operador de Transporte Multimodal em todas as modalidades.  

O detalhe de estar ou não registrado na ANTT, diz respeito apenas à divisão entre 
Nacional e Internacional, eis que o último, por tratar de operações multimodais com origem no 
exterior não são alcançados pela Lei 9.611/98 (Art. 9º do Decreto-lei 4.657/42  já transcritas). 
Não há, portanto, o que impeça a operação multimodal realizada pelo Transportador Marítimo 
na qualidade de OTM sem registro na ANTT, pois esta Agencia preocupa-se apenas com os 
operadores do Multimodalismo nacional, quando origem e destino são brasileiros ou mesmo 
internacionais quando o destino seja o exterior, pois sua origem é no Brasil. Os efeitos das 
operações multimodais de importação que se iniciem no exterior produzindo  efeitos no Brasil 
estão automaticamente autorizados pelas regras internacionais válidas no Brasil, 
independentemente de que seus operadores sejam ou não registrados na ANTT.  

É de se estranhar, no entanto, que a Antaq, contrariando disposição expressa da Lei 
10.233/2001, não se articule com a ANTT para regulamentar o Multimodalismo de Importação 
e os efeitos civis e tributários do livre transito dos Contêineres no Brasil. 

Art.22. Constituem a esfera de atuação da ANTT: 

VI–o transporte multimodal; 

§1º A ANTT articular se á com as demais Agências, para resolução das interfaces do transporte terrestre 
com os outros meios de transporte, visando à movimentação intermodal mais econômica e segura de 
pessoas e bens. 

Art. 23.  Constituem a esfera de atuação da Antaq:    

I – a navegação fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e de 
longo curso; 

III - as instalações portuárias de que trata o art. 8o da Lei na qual foi convertida a Medida Provisória no 
595, de 6 de dezembro de 2012;    

§ 1o  A Antaq articular-se-á com órgãos e entidades da administração, para resolução das interfaces do 
transporte aquaviário com as outras modalidades de transporte, com a finalidade de promover a 
movimentação intermodal mais econômica e segura de pessoas e bens.  

   

Seria prudente que a Antaq efetuasse o registro dos Armadores (OTM´s internacionais) 
que operem navios full contêineres no Brasil. A livre entrada e transito de contêineres 
produzem efeitos civis, um exemplo é o caso em que o contêiner tenha uma porta defeituosa 
que se abra e derrame a sua carga ou mesmo que seu conteúdo mate alguém; e tributários, 
pois nunca é demais lembrar que os contêineres transitam e geram renda isenta de impostos 
no Brasil aos seus proprietários no exterior. 

O MULTIMODALISMO E OS NVOCC´S 

 

Outro fato interessante e que passa despercebido se  dá pela constatação fática de 
que apesar dos Armadores operarem o Multimodalismo no espaço portuário, isto não impede 
que haja outro OTM (NVOCC – Non Vessel Operator Comum Carrier) encarregado pelo 
Embarcador envolvido na mesma operação para prestar-lhe serviços próprios e acessórios à 
operação original porto a porto, já relatada. Neste caso, haverá dois (ou mais) Conhecimentos 
de Carga, com embarcadores e consignatários distintos, cobrindo o mesmo trajeto de 
transporte, mas com operações multimodais distintas, com maior ou menor responsabilidade 
conforme documento de embarque (HB/L – House Bill of Ladings).  
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Este OTM tem status de transportador, mas é um intermediário entre Armadores, 
Portos e Embarcadores. Normalmente inclui outros serviços além de seguros, serviços de 
consolidação e desconsolidação de cargas, despachos aduaneiros que são reunidos em apenas 
um documento que inclui secretamente os valores devidos por ele a outros: transportadores, 
seguradoras, portos e etc., responsabilizando-se por tudo que vier a ocorrer nesta operação.  

O estranho é que estes  NVOCC´s sejam obrigados a se cadastrarem na ANTT e os 
Armadores não, como se lê na página de perguntas frequentes da Antaq16 : 

O NVOCC (non-vessel-operating common carrier) é um operador de transporte, não armador, que emite 
conhecimento de embarque próprio (B/L house) e que trabalha na exportação para um país, atendendo 
aos embarcadores de pequenos volumes. Para que o NVOCC estrangeiro possa operar no Brasil, na 
importação, é necessário que ele nomeie um Agente Desconsolidador de Carga Marítima como seu 
representante no país. Para obter o registro de NVOCC e de seu respectivo Agente Desconsolidador, deve-
se efetuar o cadastramento no Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM, por meio do 
sistema MERCANTE (www.mercante.transportes.gov.br). Os critérios e procedimentos para o 
cadastramento e habilitação neste sistema podem ser consultados na Portaria MT nº 072/08. Em caso de 
dúvidas, contate o Ministério dos Transportes (www.transportes.gov.br). 

Há algo de podre no Reino da Dinamarca, diria Hamlet! 

O NASCIMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE CONTEINERES 

No passado, os Armadores, temerosos com o fato de o equipamento possuir livre 
transito nacional, e ancorado em uma Jurisprudência totalmente adversa na questão de sobre-
estadias e até mesmo pelo alto custo da gestão dos equipamentos fora de suas premissas 
elaboraram como defesa um Termo de Responsabilidade, a ser assinado no Brasil em flagrante  
burla ao instituto da livre concorrência e ao Código Comercial, que por analogia (tratado em 
item específico neste trabalho), exige que valores como os de sobre-estadias sejam expressos 
no B/L. A manobra permitiu o livre transito do s Contêineres, tão logo tivessem liberados pela 
RFB os seus conteúdos, mas sem que o TODO tivesse sido desfeito. 

Lei 9.611/98, Art. 24 [...] 

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

Tais contêineres irão seguir viagem até o destino final da carga, eis que ambos, 
enquanto unidos, formam o TODO que tem por fim, o bem da Pólis que é a razão de ser do 
Sistema Multimodal e todos os outros Sistemas. O papel do Termo é proporcionar gestão 
automática aos equipamentos e permitir aos Armadores repassarem várias de suas despesas. 
O que não é revelado é que o procedimento de extorsão das assinaturas destes documentos 
contra retenção junto ao SISCARGA por parte dos Armadores, impedindo que o cliente inicie o 
processo de liberação aduaneira, exatamente quando a carga está sujeita à maior carga de 
tarifa de armazenagem do Mundo. Um ato coercitivo sem igual, mas difícil de comprovar, eis 
que qualquer medida judicial de emergência que seja proposta, ainda assim consome um 
tempo que fará com que o “molho saia mais caro que o peixe para os consignatários”. 

MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA CONTÊINER17 

 

Á Hapag-Lloyd Brasil Agenciamento Marítimo Ltda como agente para os armadores: HAPAG-LLOYD AG PETROTANK 
S.A COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO como armador e agente para os armadores: CSAV AUSTRAL SpA ANDES 
OPERADOR MULTIMODAL S.A ARPEZ S.A NOBLEZA NAVIERA S.A COMPAÑIA LIBRA DE NAVEGACION (URUGUAY) SA 

                                                                 
16

 http://www.antaq.gov.br/portal/perguntasfrequentessnm.asp  
17

 https://www.hapag-lloyd.com/downloads/pdf/Termo_Geral_Hapag_-_embarques_a_partir_28.03_-_V_02.2015.pdf  
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NORASIA CONTAINER LINES TERMO DE RESPONSABILIDADE POR DEVOLUÇÃO DE UNIDADES DE CARGA ( 
CONTÊINERES ) MODELO GERAL Consignatário: __________________________________ 
_________________________________CNPJ:______________Endereço: ________________________________ 
Pelo presente TERMO DE RESPONSABILIDADE, comprometemo-nos a devolver a(s) UNIDADE(S) DE CARGA – 
CONTÊINER(ES) – embarcadas a partir de 28 de Março de 2015 e discriminadas nos conhecimentos de transporte 
marítimo (B(s)/L) dos quais somos o(s) consignatário(s) ou seu(s) sucessor(es) em local determinado pelo AGENTE 
ou pelo ARMADOR, tão logo ocorra a sua desova, concordando, desde já, com as seguintes condições: a) O TEMPO 
LIVRE para a desova e devolução da(s) UNIDADE(S) dos ARMADORES acima mencionados são de 05 (cinco) DIAS 
CORRIDOS, para unidades refrigeradas (ligadas ou desligadas) e 10 (dez) DIAS CORRIDOS para unidades não 
refrigeradas, contados a partir da DATA DE DESCARGA do navio transportador no porto de destino, salvo outras 
instruções por parte do ARMADOR ou seu AGENTE MARÍTIMO; b) Após decorrido o TEMPO LIVRE, será devido o 
valor a título de SOBREESTADIA (DEMURRAGE) da(s) UNIDADES/DIA, de acordo com a TABELA DE TARIFAS DO 
ARMADOR publicada no site: http://www.hapag-lloyd.com/en/local_info/local_documents_brazil.html; -, a ser 
liquidado no prazo de 10 (Dez) DIAS CORRIDOS da data da emissão da fatura, convertido o montante devido em 
reais pelo câmbio do dia do pagamento. Vencida e não liquidada a dívida na data de vencimento, o devedor ficará 
desde já constituido em mora e arcará com juros moratório de 1% ao mês, além de honorários advocatícios caso o 
ARMADOR / AGENTE venha a se utilizar desses serviços para a recuperação do crédito em questão, seja na esfera 
judicial, como na extrajudicial; c) A(s) UNIDADE(S) deverá(ão) ser reentregue(s) nas mesmas condições em que 
foi(ram) recebida(s) e inteiramente limpa(s), caso contrário serão cobradas as taxas de reparos do(s) 
CONTÊINER(ES), de limpeza incidentes, handling e todas as despesas a que der causa; d) Na eventualidade da(s) 
UNIDADE(S) apresentar(em) alguma avaria antes de sua retirada da zona primária, um termo da avaria 
correspondente deverá ser lavrado entres as partes envolvidas (ARMADOR ou REPRESENTANTE X CONSIGNATÁRIO 
ou REPRESENTANTE), caso contrário presume-se que a(s) mesma(s) estava(m) em boas condições, obrigando o 
CONSIGNATÁRIO ou seu REPRESENTANTE (DESPACHANTE ADUANEIRO E/OU COMISSÁRIA DE DESPACHOS) a 
assumir os custos de eventuais reparos; e) A partir da efetiva devolução do container e até 72 (setenta e duas) 
horas após, obriga-se o Importador e/ou Despachante aduaneiro e/ou Comissária de despachos a fornecer ao 
agente/ transportador a respectiva minuta de devolução, sob pena de considerar-se como válida e correta a data de 
devolução que o agente/ transportador apontar como tal. f) Não devolvida a(s) UNIDADE(S) no prazo de 30 (trinta) 
DIAS contados a partir da data de sua descarga, o ARMADOR ou seu AGENTE estará autorizado a emitir FATURA(S) 
PARCIAL(IS) do débito pendente até aquela data e assim, subseqüentemente, a cada 30 (trinta) DIAS, nas mesmas 
condições descritas no alínea b acima. g) Constatada a inadimplência da obrigação do CONSIGNATÁRIO ou seu 
REPRESENTANTE em fazer retornar a(s) UNIDADE(S) dentro de 90 (noventa) DIAS, estamos cientes que o ARMADOR 
ou seu AGENTE poderão promover as medidas legais cabíveis visando à imediata reposição da(s) UNIDADE(S) DE 
CARGA ao estoque do ARMADOR, tendo em vista a flagrante apropriação indébita, não se justificando a posse do 
equipamento por período tão extenso. h) Na hipótese de perda total de um container, seja por avaria, roubo ou 
quaisquer outras causas, o CONSIGNATÁRIO ou seu REPRESENTANTE, deverá arcar com a indenização relativa ao 
container, sem prejuízo da aplicação da tarifa de sobrestadia (demurrage), cujo tempo de contagem somente 
cessará no dia do pagamento da mencionada indenização. i) Finalmente, aclaramos que, embora na qualidade de 
MANDATÁRIO/REPRESENTANTE (DESPACHANTE ADUANEIRO OU COMISSÁRIA DE DESPACHOS) do CONSIGNATÁRIO 
da mercadoria amparada pelo(s) referido(s) conhecimento(s) de transporte marítimo (B(s)/L), assumimos inteira e 
total responsabilidade pela devolução da(s) UNIDADE(S) de acordo com as condições acima descritas, bem como 
pelo pagamento dos eventuais dias de SOBREESTADIA(S), VALOR(ES) e demais TAXAS (limpeza, varredura, limpeza 
química, reparos de avarias, manuseios) incidentes sobre a(s) MESMA(S). j) A TABELA DE TARIFAS DO ARMADOR, 
encontra-se registrada, juntamente com tradução juramentada do Conhecimento de Embarque/Contrato de 
Transporte, o “B/L”, em Cartório de Registro de Títulos e Documento, no Estado de São Paulo, cujos dados da 
anotação podem ser obtidos junto ao agente local. k) Fica eleito o foro da cidade de Santos-S.P. para dirimir 
quaisquer questões relativas ao presente instrumento.  

Atenciosamente,  

Consignatário: Endereço: CNPJ: Telefone; Assinatura (com firma reconhecida): *Representante: Endereço : CNPJ : 
Telefone: Assinatura (com firma reconhecida)*anexar cópia autenticada da procuração Carimbo do CNPJ do 
Consignatário/ Importador 

GRIFOS ADICIONADOS 

 

DA INCONSTITUCIONALIDADE OCORRIDA NA  CONTRATAÇÃO DO FRETE 

Embora a operação de contratação do frete em contêineres via Conhecimento de 
Carga (C.Com: art. 575) com direito a sobre-estadias seja, pelo uso da ANALOGIA,  idêntico aos 
casos de fretamentos (C.Com art. 567)  e por isso tenha pecha de legal, far-se-ia necessário que 
tanto o prazo de tempo livre previsto para  uso dos equipamentos quanto o valor das diárias 
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de sobre-estadias fossem manifestados no Conhecimento de Embarque na origem repetindo, 
também por analogia, o procedimento aplicável aos casos de fretamento por inteiro.  

Código Comercial – Lei 556/1850   (Grifos adicionados) 

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. 

Tal omissão é uma flagrante burla ao princípio Constitucional da livre concorrência, 
configurando-se em uma infração à ordem econômica por transferir o momento da 
negociação de um fator oneroso do contrato (tempo livre incluso no frete e valor de sobre-
estadias de uso do contêiner) desde o local de contratação do frete (porto de origem) para o 
porto de destino, quando da chegada do meio de transporte.  

Constituição Federal de 1988 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 

IV - livre concorrência; 

Logo se vê que na chegada da carga ao Brasil não há lugar para haver sequer uma 
concorrência, quanto mais exigir que a mesma seja livre. Aqui, o frete já foi realizado e a carga 
é mera refém dos Armadores que tem o poder de retê-la (de forma ilegal) até que  que suas 
Agencias Marítimas impinjam ao consignatário  um Termo com prazos de devolução e valores 
de sobre-estadias arbitrários, estabelecidos sem concorrência e sem qualquer  negociação. 

Não é demais relembrar que quando a carga chega aos portos brasileiros ela está 
sujeita ao maior valor de armazenagem do mundo, facilitando a extorsão da assinatura do 
consignatário neste malfadado termo, eis que por exigência legal os Armadores devem 
primeiro proceder com a liberação do frete no SISCARGA, mandatório para que o importador 
inicie o processo de nacionalização no SISCOMEX18. É de se imaginar o quanto este alto valor 
da armazenagem diária empalidece qualquer reação judicial, ainda que o ato de retenção dos 
documentos  configure-se em infração da ordem econômica. 

Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 
Art. 36.  Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer 
forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não 
sejam alcançados:  

           I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; 

 A mandatória liberação da carga pelo Armador no SISCARGA antecede a entrada da 
liberação aduaneira no SISCOMEX, exato momento em que a carga pode ser retida por 
irregularidades em sua documentação ou mesmo por greves. Além disso, o ilegal 

                                                                 
18

 SISCARGA  e SISCOMEX são sistemas governamentais de controle à importação e exportação no Brasil.  
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procedimento dos Armadores “rouba” ao menos dois dias de tempo livre (free time) do 
importador para que se consiga ter o termo assinado, aumentando a possibilidade de se recair 
em sobre-estadias, o que resulta em um negócio da China altamente lucrativo para eles. 

Por trás desta exigência há uma burla à livre concorrência somente possível pelo 
aproveitamento da característica do transporte internacional que exige contratação do frete 
na origem ainda que os mesmos sejam pagos no destino. Assim, tanto o tempo para uso do 
contêiner (free time) quanto as multas por sobre-estadias são alijadas da negociação e 
contratação do transporte onde vige a Lei da oferta e da procura, em um nítido atentado ao 
Instituto da livre concorrência que ao visar o bem estar dos consumidores, contribui para o 
desenvolvimento econômico da nação, pelo que se depreende que seu objetivo seja preservar 
o processo de competição e não os competidores. 

O lógico seria que todos estes números e valores fossem expressos no Conhecimento 
de Carga da mesma forma como o numeral identificador do Contêiner, a descrição da carga e o 
frete ali lançados, fato coerente com nossa legislação.  Do contrário, a cobrança do frete, o 
livre trânsito em terras brasileiras e o controle do contêiner seriam impossíveis, como deveria 
ser a cobrança de sobre-estadias não lançadas desde a origem por ser imoral, ilegal e 
atentatório ao Instituto da boa-fé nos contratos, presente na legislação brasileira desde 1850 
(art. 131/derrogado Código Comercial), Código do Consumidor e Código Civil/2002 que a 
colocam em sua forma objetiva entre os seis princípios que devem reger os contratos, 
conforme lembrado por Orlando Gomes19 (p. 23).  

Reale20 (p. 4) define assim a boa-fé objetiva: 

“A boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, 
arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse 
arquétipo, obrando como obraria uma pessoa honesta, proba e leal. Tal conduta impõe 
diretrizes ao agir no tráfico negocial, devendo-se ter em conta, como lembra Judith Martins 
Costa, ‘a consideração para com os interesses do alter, visto como membro do conjunto social 
que é juridicamente tutelado’. Desse ponto de vista, podemos afirmar que a boa-fé objetiva, é 
assim entendida como noção sinônima de ‘honestidade pública’.” 

Por estes conceitos concebe-se a má-fé nos procedimentos marítimos de importação 
que condiciona a entrega da carga à assinatura de um Termo de Responsabilidade, como ato 
atentatório a uma atuação que Rosenvald21 (p. 458) diz esperar seja:   

De acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção de modo a não frustrar a 
legítima confiança da outra parte. É de se ressaltar, portanto, que o atentado à boa fé se dirige à correção 
da conduta do indivíduo, em nada importando sua convicção pessoal, pois o princípio da boa-fé 
esquadrinha o agir  pessoal moderado em prol do coletivo de forma natural, pela lealdade, como item de 
justiça social. 

Sem regulamentação da ANTAQ esta má fé encontra campo fértil para se desenvolver 

e por este detalhe os Armadores sentem-se livres para impingir aditivos aos contratos de 

origem quando da chegada da carga ao destino.  

Tal condição é ilegal e a Justiça já se pacificou neste sentido. Porém, como não há lei 

que obrigue expressamente aos Armadores a lançarem os tempos de franquia de diárias no 

                                                                 
19 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
20

 REALE, M. A boa-fé no código civil. 2003. Disponível: http://www.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm. Acesso: 
julho de 2010. 
21

 ROSENVALD, N.; PELUZO, C. (Coord.). Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 3ª ed. Barueri, SP: 
Manole, 2009. 
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uso de contêineres já inclusos no frete e nem o valor de sobre-estadias no B/L, não há também 

penalidade expressa ali prevista. Os Armadores ignoraram a regra para impingir os Termos de 

Responsabilidade com altíssimas multas diárias que teriam dificuldades em ofertar quando do 

fechamento do frete, onde impera o preceito constitucional da livre concorrência. 

[...] Inexistência de direito à retenção da carga e do conhecimento de embarque por falta de pagamento do 
frete, ou de eventuais despesas com sobreestadia de contêiner, depois de decorrido o prazo de carência 
Procedimento ilícito, adotado como forma coercitiva para o recebimento da contraprestação, ou visando à 
formalização de prévia garantia de evento futuro e incerto, infringente da legislação de regência Vedação da 
autotutela prevista nos arts. 527 e 619 do Código Comercial Ilegalidade configurada Recurso não provido. 
(TJ-SP - APL: 01226485620128260100 SP 0122648-56.2012.8.26.0100, Relator: César Peixoto, Data de 
Julgamento: 15/05/2013, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2013) 

 

JURISPRUDENCIAS SOBRE RETENÇÃO DE CARGA 

 

É maciça a Jurisprudência pátria sobre o tema no sentido de ser inadmissível a retenção 

de documentos ou o não processamento de liberação da carga no SISCARGA a não ser por falta 

de pagamento de frete ou de contribuição para avaria grossa declarada, princípios exarados do 

Decreto-lei 116/67. Alguns exemplos são aqui apostos a título de referencia, sendo certo que a 

maioria dstas decisões são exaradas por juízos singulares e confirmadas pelo TJSP, pelo simples 

fato de que pelo Porto de Santos passa mais de 40% do tráfego de contêineres do Brasil, além 

do que, é de se lembrar de que como visto no modelo de Termo de Responsabilidade 

transcrito  na página 7, há uma cláusula de eleição do foro de Santos-SP para a maioria dos 

modelos ofertados pelos competidores marítimos do mercado, o que faz pensar não serem, 

tais modelos, individuais e sim coletivos, elaborados por um Jurista para todo o mercado. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER? Transporte marítimo. A retenção do BL original somente é possível nas hipóteses de falta 

de pagamento do frete ou da contribuição por avaria grossa declarada Art. 7º do Dec.-lei nº 116/67 Hipótese em 

que todos os encargos foram quitados Abuso inadmissível Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

00183505320108260562 SP 0018350-53.2010.8.26.0562, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 

27/03/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2014) 

Transporte marítimo - Ação de obrigação de fazer Retenção de conhecimento de embarque e de mercadorias 

Prestação de caução Litigância de má-fé. 1. A retenção do conhecimento de embarque e das mercadorias pela 

transportadora somente é autorizada nas hipóteses de falta de pagamento do frete ou contribuição por avaria 

grossa declarada, não sendo possível condicionar a liberação da carga ao pagamento de demurrage ou à prestação 

de caução. Artigo 7º do Decreto-Lei 166/67.2. Não havendo indícios de que a transportadora tenha retido a 

mercadoria indevidamente e condicionado a sua liberação ao pagamento da taxa de sobreestadia, de rigor a 

improcedência de ação que visa a liberação da carga.3. Reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade 

dos fatos, incorrendo nas penas dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.Ação julgada improcedente. Negado 

provimento ao recurso. (TJ-SP - APL: 1824034520118260100 SP 0182403-45.2011.8.26.0100, Relator: Itamar Gaino, 

Data de Julgamento: 12/11/2012, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2012) 

* CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE DA SENTENÇA - 

FUNDAMENTAÇÃO -TRANSPORTE MARÍTIMO - CONHECIMENTO MARÍTIMO -RETENÇÃO. 1. A necessidade da 

produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de 

defesa.Cerceamento inocorrente. 2. Ainda que brevemente fundamentada, a sentença trouxe fundamentos 

suficientes acerca do convencimento do juízo.Pretensão de anulação da sentença rejeitada. 3. Não cabe retenção 

de conhecimento de transporte marítimo para exigir cobrança de demurrages, ainda que vencidas.Recurso não 

provido.*(TJ-SP   , Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/06/2011, 14ª Câmara de Direito Privado) 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE MARÍTIMO. CÓPIAS DE CONHECIMENTOS DE 

TRANSPORTE MARÍTIMO (B/L - "BILL OF LADING") E DE EXTRATOS DO SISCOMEX CARGA. PETIÇÃO INICIAL QUE 

ATENDEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA QUE É 

REJEITADA E, INCLUSIVE, DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. 

RETENÇÃO INDEVIDA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PELA AGÊNCIA MARÍTIMA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA 

DOS PAGAMENTOS DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao 

armador, que pode ser representado pela agência marítima, é facultado a possibilidade de reter os conhecimentos 

de transporte marítimo apenas nas situações previstas no artigo 7º do Decreto-Lei n. 116/97, ou seja, na falta de 

pagamento de frete ou de avaria grossa declarada. 2. A petição inicial que contém todos os elementos necessários 

ao exercício do direito à defesa não é considerada inepta, bem ainda quando apresenta os documentos 

indispensáveis para a propositura da ação. (TJ-SC   , Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 10/07/2013, 

Quinta Câmara de Direito Comercial Julgado) 

INFORMAÇÕES A SEREM INSERIDAS NO B/L 

Da obrigação de se prestar informação no B/L nasce a ANALOGIA aplicada à 
similaridade das operações entre duas modalidades de contrato de transporte marítimo: a 
carta partida para fretamentos e o Conhecimento para cargas fracionadas. 

Código Comercial – Lei 556/1850   (Grifos adicionados) 

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. 

A despeito de algumas diferenças entre os dois tipos de contratos, ambos 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 o 
Art. 575 não obriga ao embarcador de carga solta a pagar sobre-estadias de navios a espera de 
carregamento, o que é lógico, uma vez que o carregador que não alcança a partida do Navio  
simplesmente o verá zarpar, deixando para trás a carga. Porém, com o advento do uso dos 
Contêineres nas cargas parciais e estando este equipamento sob a responsabilidade do navio, 
ele tampouco pode sofrer retenções além do prazo ajustado, pelo que agora também as 
operações do Art. 575 passaram ao risco de gerar sobre-estadias, não em relação ao Navio, 
mas pela  retenção dos equipamentos, pois ainda que tal fato não seja diretamente expresso 
em Lei, sua legalidade será suprida pela ANALOGIA.  

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 mandatório constar no B/L, além do valor do frete e eventual primagem como 
estatuído no art. 567, também o tempo livre (free time) de uso destes ferramentais incluso na 
tarifa de frete, bem como valores referenciais para cobranças por eventuais sobre-estadias 
que vierem a ocorrer no uso daqueles equipamentos. Tal determinação é tão evidente que até 
mesmo os genéricos § 1º e 2º do art. 9º da Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro 
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confirmam a necessidade de prazos e valores ajustados e futuros deverem estar descriminados 
no Conhecimento de Carga (B/L) nos embarques multimodais de importação: 

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.  

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

 

Mesmo na operação nascida no exterior à obrigação de indenizar sobre-estadias 

origina-se em solo nacional. Sendo o importador (§ 2º) o proponente ele também é o potencial 

causador da retenção além do prazo ajustado daqueles equipamentos. Todos estes fatos 

apenas fortalecem que o consignatário tenha de reconhecer, na leitura do contrato (B/L), quais 

seriam os 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 importações em Contêineres deixam de lançar 

em seus Conhecimentos de Carga estes dados essenciais em complemento ao frete.  Tal fato, 

na modesta visão deste subscritor, esbarra no 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 oneroso, nasce o dever de discriminação de todos os 

ônus dele derivados. Do contrário, ir-se-ia contra a boa-fé, consagrada na legislação brasileira, 

abrindo porta às fraudes cuja conclusão e exercício não se atêm somente às partes 

contratantes, mas toda a coletividade pelo princípio “pacta sunt servanda” que continua a ser 

o fundamento primeiro das obrigações contratuais, 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. 

É fato que o Judiciário reconhece a ilegalidade de se reter a carga até a assinatura do 

Termo de Acordo, porém, quem deveras recorre à Justiça nestes casos? Só os aficionados e/ou 

os embarcadores de operações maiores onde o risco é multiplicado várias vezes, pelo que 

utilizar o remédio judicial não sairia mais caro do que o risco da operação. 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 e lançam estes valores em suas 

planilhas de custo, aumentando o valor de venda final ao consumidor. 

CONCLUSÃO 

 

Seria possível escrever muito mais sobre este fascinante tema que desafia a 

inteligência humana, mas não é este o objetivo deste artigo que pretendeu, desde a 

metodologia descritiva, contribuir para a iluminação de temas sombrios que ainda rondam 

tantas demandas e suscitam mudanças constantes de Jurisprudências, tornando-se causa de 

injustiças, inseguranças e procedimentos ilegais. 

Por muito tempo, as disputas judiciais em torno dos Contêineres ainda estarão 

visitando os Tribunais pátrios, principalmente o Paulista em vista da estratégia dos Amadores 

em escolher o foro de Santos – SP para julgar estas demandas quando da propositura do 
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suposto Termo de Responsabilidade aos Importadores. Também este artifício é eivado de 

imoralidade e ilegal sua aplicação, mas tornou-se pratica na medida em que o remédio jurídico 

é caro e pode chegar tarde para um paciente 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 devem se reduzir na medida em que os magistrados 

recebam mais informações técnicas e operacionais sobre sistemas que lhes são desconhecidos 

e também  da população, o que é natural nos tempos hodiernos em que os Sistemas se criam, 

se alteram e até desaparecem sem que mesmo a sociedade tome consciência disso. 

Uma coisa é certa! Não reconhecer as omissões da Antaq e os prejuízos que de tal fato 

acarretam é dar uma vantagem grande aos Armadores de coletarem uma renda extra, livre de 

concorrência e imposto com direito de estabelecer valores a seu bel prazer, configurando mais 

uma injustiça com sérios prejuízos ao importador brasileiro que não obtém segurança jurídica 

em operações dominadas por OTM´s internacionais, sejam Armadores ou Agentes de Carga. 

Fica, assim, mais esta 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. 

 

 

 


