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RESUMO 
A incompreensão do Sistema Multimodal é o alicerce da concepção de sua 
inoperância no Poder Judiciário. Tal convicção tem premissas errôneas, 
associadas às noções sobre os sistemas de transporte em separado. A imagem 
de que um segmento que movimente cargas de um Porto ao outro seja 
unimodal; a não utilização do modelo de B/L emitidos por um OTM como 
determinado pela ANTT, aliado ao desconhecimento do significado de 
expressões específicas, como THC, encobrem uma realidade que favorece 
Armadores, prejudica embarcadores e têm reflexos inflacionários. O artigo 
reaviva velhas luzes, nunca apagadas, opondo-se à Jurisprudência majoritária, 
fazendo notar que a parte revogada do Código Comercial de 1850 já previa tal 
operação. 

Palavras-chave : Direito Marítimo; Agências Reguladoras; Multimodalismo. 

ABSTRACT 
The lack of understanding of the Multimodal System is the basis for the 
conception of its inoperativeness within our Judiciary. Such conviction results 
from wrong premises associated to partial transportation systems. The idea that 
one segment that moves cargoes from one port to another in unimodal, pus the 
use of a B/L not issue by an OTM as determined by ANTT, allied to deficient 
knowledge of specific expressions such THC, hides a reality, and that favors 
ship owners but hurts shippers and provokes inflationary reflexes. The article 
relight old lamps never turned off, opposing against the majority of the 
Jurisprudence, bringing notice to the fact that revoked part of the 1850 
Commercial Code covered such operation. 
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INTRODUÇÃO 
 

Apresenta-se, por cortesia aos leitores, um pequeno glossário com 

termos específicos utilizados ao longo do artigo: 

• THC - Terminal Handling Charge – engloba movimentos do contêiner e 

despesas como capatazia, armazenagem e transporte portuário em um só  B/L e 

juntamente com o frete, compõe o custo da operação multimodal. 

• B/L – Bill of Lading = Conhecimento de Carga Marítimo 

• Unimodal, Intermodal/Multimodal – identificação e diferenças entre 

operação de transporte e operações logísticas envolvendo transporte e carregamento. 

• OTM - Operador de Transporte Multimodal –  Executor do  Multimodalismo. 

• Operação Logística – Execução planejada das operações de 

movimentação segmentadas e sucessivas – intermodal ou multimodal. 

• Unitização – Acondicionar volumes em unidades de carga tornando-os um.  

• Consolidação – reunião de cargas insuficientes para preencher o espaço 

de um contêiner quando em separado.  

• ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

• ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. 
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A  história da navegação transpõe quatro milênios retroagindo a pré-

história pela flutuação interna, nascida nas águas calmas de rios e lagos, em 

troncos de árvores transformadas em canoas movidas por varas, remos e, mais 

tarde, por velas de vegetais trançados. Apesar de importante, este tipo de 

movimentação jamais se expos aos perigos da navegação marítima, cujo 

sistema formou-se ao longo de séculos em torno de suas próprias técnicas em 

tempos que revelavam três focos de civilização: vale do Nilo no Egito, entre o 

Eufrates e Tigre na Mesopotâmia, e no mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia. 

Como sobrevém ao início de qualquer atividade, é a solidariedade 

humana que oferece a maior segurança, explicando as raras normativas que 

regessem um sistema que se imiscui em distintas legislações das várias 

nações onde operam. Assim suas artes sempre se aperfeiçoaram em torno dos 

valores humanos que, presente em todos os povos, se faziam notórios em 

todos os portos. Não obstante, a atividade moldou-se pelos Códigos de 

Hamurabi - Babilônia (XXIII a.C); de Manu – Hindús (sec. XIII a.C); Leis de 

Rodes (conhecido mais por relatos do que por fragmentos); e também do 

Romano que, apesar do amor ao Direito que possuíam e que juntamente com a 

imagem do Deus único dos Judeus e a racionalidade da Ética grega moldaram 

a civilização ocidental, optou por adotar o Código de Rodes pela simples razão 

de ser o comércio função entregue aos estrangeiros e escravos. 

Na era moderna, coube à França em 1807 a primazia de editar seu 

Código Comercial  dedicando o livro II ao Direito Marítimo, sendo seguido por 

vários países, inclusive o Brasil em 1850. À falta de interesse dos usuários do 

Sistema de Navegação em conhecer mais amiúde seus efeitos na sociedade, 

talvez pela sua grande especificidade, corresponde uma desinformação 

generalizada deste sistema, causa de proveitos aos que nele labutam.  

Estes dados históricos aliados à tendência mundial de tratar os assuntos 

sociais e comerciais por leis específicas trouxeram em seu bojo alterações 

sistemáticas milenares. Como as novas leis nem sempre são retiradas dos 

procedimentos que elas se propõem a regular, acabam por carrear 

entendimentos teóricos distintos da realidade sistêmica, originando 

insegurança jurídica, um mal que toda sociedade organizada quer evitar. 
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SAMPAIO LACERDA (1963. p. 33) 1, citando Georges Ripert, alertava: 

 
Para o professor da Universidade de Paris o direito 
marítimo não se assemelha a nenhuma outra disciplina 
jurídica, salientando ainda não aceitar possa o direito 
marítimo perder o caráter particularista por dois motivos: 
pela tendência do direito contemporâneo de não mais 
elaborar leis de caráter geral e sim leis especiais que se 
adaptam aos diversos gêneros de exploração e ainda 
porque o transporte marítimo, sendo de caráter quase 
exclusivamente internacional, exige, para evitar conflitos 
de leis, normas aplicáveis igualmente em quaisquer águas 
que os navios tenham que atravessar. E em conclusão 
afirma que não só pela conservação de antigos costumes, 
mas também pela criação de novas regras de caráter 
internacional, o direito marítimo conservou ou adquiriu 
verdadeira autonomia no que diz respeito ao direito 
comercial terrestre. 
 

 
O mestre não se enganara, pois enquanto a primeira parte do Código 

Comercial (CCom) acabou revogada (prematuramente, na visão deste autor)l, 

manteve incólume sua parte segunda, reguladora do Direito Marítimo. Por outro 

lado, tem-se a Lei no 9.611/98 que embora envolva o transporte marítimo como 

um de seus modais, tratou o multimodalismo como modelo de movimentação 

de carga totalmente desvinculado da parte revogada do CCom, tornando-se um 

fator complicador, uma vez que o transporte sucessivo (intermodalismo) já se 

encontrava descrito nele, sendo o multimodalismo mera evolução. 

A Lei nº 9.611/98 é um exemplo do que aqui se trata. Advinda da 

imposição de competitividade do modelo econômico da globalizado, teve sua 

base teórica importada dos EUA e Comunidade Europeia, para regulamentar 

uma rotina que, embora de conhecimento dos maritimistas, não se 

estabelecera no País. Assim, o modelo fático para sua compreensão provém, 

principalmente, dos EUA que, com seu pouco regulamentado sistema 

comercial, logrou grandes êxitos no setor, auferindo excelentes vantagens 

econômicas globais, chamando a atenção de seus competidores. 

                                                           
1 SAMPAIO LACERDA, J. C.  Curso de Direito Comercial Marítimo e Aeronáutico. 5ª 
ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1963. p.33. 
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 Para que este modelo fosse aplicado em terras brasileiras se fez 

necessário a modificação de vários sistemas (transporte, portuários, seguros, 

negociais: Incoterms) que tratavam isoladamente da movimentação de cargas. 

Essas  modificações ocorreram na seguinte ordem cronológica:   

•  Lei nº 8.630/93 (Lei dos Portos), revogada recentemente pela 12.815/13. 

• Lei nº 9.611/98, estabelece o Multimodalismo e revoga a Lei 6.288/75. 

• Decreto nº 3.411/00,  regulamenta a operação Multimodal. 

• ANTT e ANTAQ (2001), com a função de fiscalizar a qualidade dos 

serviços públicos prestados pela iniciativa privada . 

• Revogação da Parte I do CCom/1850 pelo Código Civil de 2002 e, com 

ele, a cartilha do comércio, juntamente com a prescrição ânua. 

• INCOTERMS (2010) em dois dos seus principais termos: FAS – FREE 

ALONG SIDE SHIP: adequado apenas para transporte marítimo, mas NÃO 

para o transporte marítimo multimodal em recipientes (ver Incoterms 2010, ICC 

publicação 715); e  FOB – Free on board: o termo é aplicável para o transporte 

marítimo e fluvial, mas só NÃO multimodal para o transporte marítimo em 

contêineres (Incoterms 2010, ICC publicação 715). 

Todas as mudanças foram condições para recepcionar o multimodalismo 

(Lei nº 9.611/98) que revogou a Lei do Contêiner de nº 6.288/75, reguladora do 

intermodalismo no Brasil. Desde então, qualquer operação logística mínima 

(inclui transporte, carga e descarga) que se utilize de qualquer ferramental para 

unitização de carga passou a ser multimodal, significando que, regidas por 

apenas um contrato, administram vários segmentos de circulação de cargas. 

Estes movimentos podem ser por modais horizontais quando em terra ou mar, 

aéreos, quando pelo ar, verticais, quando efetuados por elevadores e 

guindastes, interligaos de transporte (cuja definição legal significa mover algo 

ou alguém de um ponto ao outro), acrescida de unitização (outro modal), 

consolidações, armazenagens, além das várias operações de carga e descarga 

correspondente a cada segmento onde o sistema multimodal se forme. 

 A descrição acima relata uma mesma operação que, no intermodalismo, 

ocorria por vários sistemas distintos (portuário e de transportes: terrestre, 

marítimo, aéreo), sendo, porém, gerenciado por contratos específicos, firmados 
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em separado para cada transporte e operações de carga e descarga que ao 

contrário do que se pensa, não compõe o sistema de transporte em si, sendo 

alvo de contratação optativa. Quando esta necessidade é acrescida ao contrato 

de transporte, cria-se um novo sistema, agora, de movimentação.  

Portanto, não apenas o sistema de transporte foi afetado pelo 

multimodalismo. É fato inconteste que, para sua instalação na forma como ele 

foi concebido e operado no mundo, fez-se necessária, também uma nova 

concepção do sistema portuário com berços específicos onde foram instalados 

equipamentos particularizados a este novo tipo de operação sistêmica. Como o 

multimodalismo gere os sistemas de transporte e portuário, transformando-os 

em subsistemas, é mister também um planejamento da utilização dos espaços 

de tal forma que se crie janelas (espaços de atracação reservados para cargas 

e descargas previamente planejados durante longo tempo) para garantir a 

agilidade necessária para sua operação.  

O planejamento tornou-se o trunfo dos portos privados na disputa de 

navios maiores que quando melhor organizados tornam o sistema mais 

lucrativo, bem ao contrário do que acontecia nos tempos de monopólio da 

Companhia Docas, entidade que administrava os portos públicos e organizados 

no Brasil até a edição da Lei nº 8.630/93. Tais alterações, no entanto, exigem 

enormes investimentos não prioritários aos governos, mas que a iniciativa 

privada se dispõe a fazer. Para isso as mudanças legais que determinaram o 

fim do monopólio nos portos brasileiros foram efetuadas.  

As relações jurídicas que se seguiram a este cenário, no entanto, alheio 

ao sistema em si ignorou o cerne da mudança, cultivaram falsas premissas, eis 

que foram importadas de conceitos firmados sobre os sistemas isolados, mas 

que, quando tornados um, tiveram seus princípios alterados. Tais premissas 

são usadas para julgar o Multimodalismo em partes individualizadas, pois em 

toda relação sistêmica se julgam as relações havidas entre seus atores. Porém, 

para que se instaure a Justiça nestas relações é necessário ter como base o 

TODO, expressão filosófica que explica o fluxo sistematizado de uma unidade 

e que Aristóteles explicava ser àquilo que contém em suas partes componentes 
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de maneira que formem uma unidade2. Infelizmente, do fato, resultam julgados 

que, baseados em premissas falsas, decidem como se o sistema fosse 

inexistente ou não operacional. Um deles entende ser unimodal o transporte 

efetuado em contêiner na modalidade Porto a Porto. Outro, afirma ser 

intermodal (ainda que esta figura não exista mais em nossa legislação), na 

medida em que os modelos dos Conhecimentos de Carga de importação são 

emitidos pelas companhias de navegação e não pelos OTM´s e, pior, não 

obedecem ao modelo especificado pela ANTT. Porém, o que mais confunde os 

julgadores é a utilização de termos normais nos meios da navegação ou 

portuário como os citados no início deste documento, como o THC, por 

exemplo, mais desconhecido dos julgadores. Estes argumentos são os que 

este artigo pretende contestar utilizando-se, para tanto, o método dedutivo.  

 

O MULTIMODALISMO 
 

 
O multimodalismo tem sua definição descrita na Lei nº 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. 

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. 

 
Há imprecisão na redação da Lei quando descreve o multimodalismo 

como meio de transporte e não como sistema. Fosse ele um transporte, seria 

apenas outro modal entre tantos envolvidos na operação por terra, mar ou ar. 

                                                           
2 MORA, J. Ferrater. Dicionário de Filosofia . Tomo IV QZ. Loyola: São Paulo, 2001. 
P. 2875. 
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Sendo uma operação de sucessivas movimentações, além da inclusão das 

operações de carga e descarga, serão utilizados vários transportes individuais, 

que o art. 730/CC dispõe ser a obrigação em que alguém venha, mediante 

retribuição, transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas. Ora, o uso 

da expressão transporte de um lugar para outro presume origem e destino no 

mesmo modal (unimodal) pelo que, para uma operação multimodal seguir esta 

lógica, qualquer modal, como o marítimo, por exemplo, deveria trafegar, 

também, por estradas ou voar. Isto só é possível quando se utiliza de um 

sistema, o mesmo que o art. 733, daquele diploma legal, denominou como 

sendo transporte cumulativo. Somente um sistema pode estar apto a dispor ou 

receber unidades de carga (contêiner, pallet, pré-lingada) rapidamente, em 

sequencias de movimentos pré-definidos com veículos dotados de mecanismo 

de segurança, equipamentos portuários específicos (empilhadeira, transteiner e 

porteiner) para carga, descarga e movimentação. Tudo isso operando em 

espaços portuários adaptados e coordenados de uma forma tal que cumpram o 

determinado no art. 3º da Lei nº 9.611/98 que, complementando o art. 2º, inclui 

armazenagem, movimentos horizontais e verticais até a entrega no destino 

escolhido pelo destinatário.   

a) Casa (coleta), Estação, armazenagem, unitização, consolidação) – Porto 

(recepção, descarga , armazenagem) – 3 modais 

b) Porto (recepção, descarregamento, armazenagem, carregamento e 

transporte ao costado do navio, içamento até a colocação na baia apropriada 

no navio ) a Porto (içamento desde dentro do navio para descarga, transporte 

do costado do navio até o pátio de armazenagem). 7 modais 

c) Porto (recepção, descarregamento, armazenagem, içamento do 

contêiner e colocação no caminhão, içamento até a colocação na baia no navio 

até o destino). Porto de destino (içamento desde dentro do navio para 

descarga, transporte desde o costado do navio, descarga no pátio de 

armazenagem para processo de liberação aduaneira) - Casa (içamento– desde 

o pátio ao caminhão, transporte até a casa descarga do Contêiner no local ou 

desova do conteúdo e devolução do contêiner ao armazém). 10 modais 
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A operação se completa ainda quando realizada em segmentos, que 

possuam origem e destino servidos por mais de um modal como se vê na 

imagem abaixo: 

DESENHO DE OPERAÇÃO MULTIMODAL PORTUÁRIA 

 

Fonte: CMA CGM 

Na figura acima, retirada de uma apresentação comercial do grupo CMA 

CGM que transita na Internet sem qualquer restrição 3 , vê-se a 

operacionalidade do multimodalismo de exportação, sabendo que a mesma 

operação, em sentido inverso, ocorrerá no porto de destino (multimodal de 

importação). O que confirma possuir esta operação o caráter multimodal é que 

todos os movimentos com a carga numerados de um a cinco, serão reunidos 

em uma só cobrança, denominada THC – Terminal Handling Charge, inserida 

no Conhecimento de Carga –  B/L – juntamente com o valor devido a título de 

                                                           
3 

http://www2.al.rs.gov.br/ForumDemocratico/LinkClick.aspx?fileticket=edCTEFY0V8%3
D&tabid=3229&mid=4649&language=pt-BR .  Acesso em 16/06/2014 e guardada em 
arquivo. 

 



 
 

10 
 

frete marítimo. O B/L será, então, o documento oficial, único, a ser entregue ao 

embarcador e que faz a junção de três modais (rodoviário + elevação + 

marítimo) acrescido da atividade de armazenamento, tudo reunido no THC. 

Toda a operação desenhada acima, embora gerenciada pelo mandatário 

dos Armadores, o operador portuário no interior dos Terminais de Contêineres 

(concessão portuária), é gerido pela Companhia Marítima (Mandante) 

recebedor do frete e do THC e pagador dos serviços contratados, desde a 

entrada no Terminal até a saída carga à bordo do navio. Sobre o assunto, há 

um agravante, pois o THC cobrado, por disposição da RESOLUÇÃO Nº 2.389 

– ANTAQ/ 2012, deveria ser a título de reembolso. Porém, sem qualquer 

fiscalização, virou TARIFA com reflexos no resultado da operação. 

 

VII - Taxa de Movimentação no Terminal (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, considerando-se, neste 
último caso, a inexistência de cláusula contratual que 
determine a entrega no portão do terminal; 

 

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. 

 

O leitor atento irá reparar que o não pagamento do THC retém a carga 

como garantia, impedindo sua liberação por parte dos Recintos Alfandegados 

que ainda lucrarão mais, com armazenagens, em caso de disputa judicial. 
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O sistema multimodal, portanto, engloba, na qualidade de subsistemas, 

desde o transporte terrestre quanto o (aero) portuário,  gerindo também o 

sistema de movimentação (horizontal e vertical) de cargas e descargas e 

também o armazenamento de aguardo do navio. Tudo isso é acobertado por 

um só contrato que, no segmento PORTO a PORTO, o mais utilizado na 

importação, é o B/L, documento que materializa a união destas atividades sob 

uma só cobrança: o famigerado THC – Terminal Handling Charge.   

Conclusão distinta não pode haver, portanto, de que nas operações de 

exportação e importação em contêineres, quer ocorram nos segmentos Casa a 

Porto de origem; Casa a Porto de destino ou Porto a Porto, o sistema utilizado 

será sempre, sem qualquer variação, o multimodal. 

 
INSEGURANÇA JURISPRUDENCIAL 

 

Outros fatores de convencimento vêm se mostrando aptos a levar o 

Poder Judiciário a compor entendimento contrário à operacionalidade do 

multimodalismo, segundo a jurisprudência pátria. São eles: a) não serem 

operações “CASA a CASA”, pois se findam no porto. b) não serem, os documentos 

que acobertam o transporte sucessivo, emitidos por OTM´s (Operadores de Transporte 

Multimodal). c) não ser utilizado o B/L Multimodal no modelo determinado pela ANTT. 

Cada um desses fatores será mais bem discutido em separado, a seguir. 

 

OPERAÇÕES “CASA a CASA” 
 

Contrapõe, desde logo, que a Lei nº 9.611/98 se utiliza das expressões 

ORIGEM e DESTINO e não CASA a CASA. A expressão foi sendo sorrateiramente 

disseminada pelos Armadores internacionais a quem não interessa efetuar o processo, 

em sua máxima versão, que seria da fábrica do exportador até a casa do consignatário 

da carga, enquanto não forem resolvidos alguns entraves fiscais, legais e de 

segurança que encarecem a operação, reduzem a competitividade e aumentam 

sobremaneira o risco do OTM. O aumento do risco grava fortemente os seguros com 

outras verbas distintas do frete, que são os impostos sobre o valor aduaneiro, furtos e 

roubos rodoviários, altos custos de armazenagem e multas aduaneiras. 
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É de se frisar que nem todos estes riscos atingem aos Agentes de Carga na 

forma que o fazem aos armadores, já que aqueles, na elaboração de sua estratégia 

logística efetuam a mesma operação mantendo os riscos nas seguradoras dos 

consignatários, pois não são riscos de transporte, como ocorrem com os segundos. 

 

BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS 
 

O problema tributário formado quando uma operação multimodal tem outro 

local de entrega da carga que não o porto de destino situa-se no fato de ser, o valor 

aduaneiro, base de cálculo para apuração dos impostos no Brasil. O valor aduaneiro 

engloba outros custos além do valor CIF da mercadoria, como os que compõem o 

THC e qualquer outro que venha ser expresso no B/L. Assim, se um Armador aceitar  

entregar a carga em algum armazém alfandegado (vide art. 6 – Decreto nº 3.411/00) 

mais próximo do destinatário, lançará o valor deste serviço no corpo do seu B/L. 

Este lançamento viria a compor o valor aduaneiro, com reflexos na cascata de 

tributos cumulativos que acompanham uma importação; a saber: II (imposto de 

importação); IPI (imposto sobre produtos industrializados), ICMS (imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte), PIS (programa de integração social) e COFINS (contribuição para o 

financiamento da seguridade social). O frete final oferecido pelo OTM destruiria sua 

competitividade, já que, quando não expressas no Conhecimento de Carga, as 

operações em território brasileiro não integram a base de cálculos dos tributos. Mais 

econômico, portanto, terminar a operação de importação no porto, deixando de fora 

outros custos gerados em território brasileiro, por isso é a opção dos Armadores. 

 

CRIMES NAS ESTRADAS NACIONAIS 
 

É notória a insegurança reinante nas estradas brasileiras que detêm números 

alarmantes de roubo ou furtos enquanto em viagem, pelo que tomar para si um risco 

desta natureza aumentará sobremaneira o seguro de responsabilidade civil do OTM. É 

sempre bom lembrar que a cobertura securitária cobre todas as cargas e uns poucos 

embarques até o destino, se traduziria em um gravame para todos os embarques, até 

para o segmento porto a porto, ferindo a competitividade do Armador desta opção. A 

isto, há de se somar a não desprezível elevação do risco jurídico de suportar os custos 

de ações intermináveis que espantam os usuários do sistema jurídico. 



 
 

13 
 

Como é sabido nas práticas marítimas, nenhuma empresa de navegação 

estabelecida em uma rota desiste de suas metas de explorá-la ao máximo. Para isso 

adotam o mote cunhado pelo fundador de uma instituição da Igreja Católica que 

ensinava seus filhos sobre a forma de lidar com contratempos que emperravam os 

planos de crescimento de sua Obra: conceder, sem ceder, com ânimo de recuperar.4 

Vê-se, neste sentido, o esforço dos Armadores estrangeiros em estabelecer na 

legislação pátria a limitação de sua própria responsabilidade, ação que transita por 

meio da proposição da notória Emenda nº 56 ao PL nº 1.572/11, cujo objetivo são, 

original, é elaborar um novo Código Comercial para o Brasil.   

Conforme nos alerta a proeminente jurista Paulo Henrique Cremoneze5: 

 
A emenda 56, repito, é casuísta, repleta de graves vícios 

jurídicos, é manifestamente nociva ao Brasil. Referida emenda 

foi articulada por advogados ligados aos armadores e 

transportadores marítimos brasileiros e por tal razão externa 

apenas os interesses desses grupos, mesmo que em 

detrimento de toda a sociedade brasileira. [...] Não se trata de 

uma emenda verdadeiramente voltada ao equilíbrio de 

interesses de todos os atores do Direito Marítimo, mas de algo 

que traduz apenas os interesses dos armadores, fretadores e 

afretadores, transportadores marítimos e seus respectivos 

clubes de proteções e indenizações. Em verdade, ao invés de 

um livro de Direito Marítimo, os elaboradores da emenda 

deveriam chamá-lo de livro de defesa e proteção dos 

transportadores marítimos de cargas. 

 
Com a limitação de responsabilidade proposta, caso aceita, abre-se uma porta 

imensa para que os Armadores internacionais dominem o transporte terrestre no 

multimodalismo de importação. Isso porque, a fatídica emenda, além de imoral, por 

                                                           
4 URBANO, PILAR. O homem de Villa Tevere. São Paulo: Quadrante, 1996, Capítulo 3.  P. 25 

5 CREMONEZE, Paulo Henrique. O direito marítimo e a Emenda 56 ao PL do novo Código 

Comercial. A inconstitucionalidade da emenda 56: um perigo para o Brasil. Jus Navigandi, 

Publicado em 10/2013. Elaborado em 09/2013. 
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tratar de limitar os efeitos de sua própria desídia, pretende limitar apenas a 

responsabilidade dos Armadores, excluindo os Agentes de Carga e Comissários de 

Transporte, seus concorrentes diretos. Um golpe de mestre. 

Caso o expediente se torne lei, as companhias de navegação eliminarão seus 

concorrentes diretos ao mesmo tempo em que eliminam um dos empecilhos que as 

impedem de propor o multimodalismo em seu raio máximo: casa a casa. 

 

OTM E O CONHECIMENTO MULTIMODAL DA ANTT 
 

Abordam-se, ainda, dois fatos que se complementam: a emissão do 

Conhecimento de Carga distinto do modelo previsto pela ANTT e a ausência do OTM 

no processo conforme estipulou no Decreto nº 3.411/00: 

 
Art. 2º - Para exercer a atividade de Operador de Transporte 
Multimodal, serão necessários a habilitação prévia e o registro 
junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 

§ 1º - A ANTT manterá sistema único de registro para o 
Operador de Transporte Multimodal, que inclua as disposições 
nacionais e as estabelecidas nos acordos internacionais de que 
o Brasil seja signatário. 

§ 2º - A ANTT comunicará ao Ministério da Defesa e ao 
Ministério da Fazenda os registros efetuados, suas alterações 
e seus cancelamentos. 

§ 3º  - Para a habilitação prévia do Operador de Transporte 
Multimodal, serão consultadas as demais agências reguladoras 
de transportes, que se manifestarão no prazo de vinte dias, sob 
pena de se entender como presente a sua anuência à 
habilitação. 

 
A leitura destes artigos são reveladores, pois remetem imediatamente ao fato 

de que a ANTT, por ser uma entidade cujo raio de ação não abrange as atividades 

intramuros portuários, já que estas são áreas alfandegadas, fixou-se em 

regulamentar o multimodalismo somente no sentido de saída (exportação) do Brasil, 

deixando sem regulamento a mesma modalidade na importação, prevista no art. 2º 

da Lei nº 9.611/98 que estabelece duas vias de operação; senão vejamos: 

 
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 
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responsabilidade única de um Operador de Transporte 
Multimodal. 

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. 

 
Compreende-se que o multimodalismo internacional de importação, que ocorre, 

nos pátios intramuros portuários – áreas alfandegadas – não é alcançado pelas 

normas exaradas pela ANTT, cuja competência limita-se ao território nacional, em 

operações extramuros portuárias, destinadas, portanto, à exportação. 

É certo que o art. 22, §1º da Lei nº 10.233/01, estipula que ANTT regularia as 

interfaces do sistema depois de ouvida a ANTAQ, mas aparentemente isto não 

ocorreu. Porém, ainda que tivesse ocorrido tampouco o fato teria o condão de alcançar 

o Multimodal de Importação, pois sua origem ocorre no exterior e termina em área 

alfandegada, onde nem o governo nem suas agências possuem competência para 

regulamentar modelo de B/L ou mesmo exigir que seus emissores sejam OTM's 

registrados na ANTT.   

É importante que se diga, no entanto que, por segurança dos Armadores, todos 

eles são OTM's, bastando uma rápida consulta ao site da ANTT para verificar seus 

registros e comprovar o que aqui se afirma. Algumas dessas empresas estrangeiras, 

possuindo subsidiárias brasileiras ou outras ramificações logísticas no Brasil, 

registram-nas também para que efetuem as operações de exportação com 

Conhecimentos de Carga brasileiros, segundo as regras brasileiras. A escolha de qual 

registro de OTM utilizar será efetuada, presumivelmente, na que gerar maior vantagem 

ao seu grupo econômico.  

Isso porque, não sendo admissível a submissão de um contrato de transporte 

celebrado no Brasil a uma lei estrangeira, também o contrário é verdadeiro, não sendo 

possível submeter um contrato efetuado no exterior à Lei brasileira, por isso, quando 

um B/L é emitido, ele é sempre na origem, baseado na legislação local e nos Acordos 

Internacionais firmados por aquele país. Esta certeza advém da leitura da Lei de 

Introdução ao Código Civil que em seu artigo nono estabelece que “para qualificar e 

reger as obrigações, aplicar-se-á a Lei do país em que se constituírem”. Como um B/L 

emitido no segmento porto a porto  na importação se origina no exterior e se finda em 

terreno alfandegado no Brasil não há nenhuma forma essencial a ser seguida, ao 
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menos enquanto a ANTT após ouvir a ANTAQ, não regulamentar este segmento, pelo 

que o parágrafo primeiro deste artigo não tem qualquer influencia no Brasil. 

 

RISCOS ADUANEIROS: MULTAS E ARMAZENAGENS 
 

Por fim, o gravame mais penoso ao Armador, talvez o maior dos impeditivos 

dele se ausentar da operação casa a casa, reside na assunção de riscos aduaneiros, 

caso venha a agir como substituto do importador na elaboração de desembaraços. O 

risco é imenso e carreia temeridades de grande monta, já que no processo de 

liberação, além da complexidade e subjetividade, seus operadores sujeitam-se às 

multas que atentam à razoabilidade, princípio que dá o tom ao sistema legal brasileiro. 

Um simples erro material, daqueles que autorizam até a correção de sentença 

sem necessidade de recurso, gravam com multa de um por cento (1%) sobre o valor 

aduaneiro da mercadoria. Some-se o alto custo de armazenagem de uma carga até a 

sua nacionalização, o que em um país que admite greves de funcionários públicos, 

pode resultar em milhares de reais. Definitivamente, ninguém, em sã consciência, irá 

tomar para si estes riscos, preferindo dar fim ao processo nas áreas de 

alfandegamento primário (portos). 

Porém, como já afirmado, este empecilho de se explorar ao máximo a 

lucratividade de uma rota de navegação, aliado ao mote conceder, sem ceder,  com 

ânimo de recuperar, dá uma pista das atuações dos Armadores junto à RFB entidade 

que anuncia para breve modificações nos procedimentos de desembaraço aduaneiro, 

já em andamento no SISCOMEX. Notícias veiculadas pela RFB dão conta ser do 

interesse brasileiro que as liberações aduaneiras se processem enquanto a carga 

ainda se encontra em viagem, momento onde a mesma ainda não se sujeita a 

armazenagens nem mesmo à multas sobre erros documentais, já que o 

preenchimento da documentação de importação será automático, com base nos 

documentos de embarque, cuja responsabilidade é totalmente do importador. Em 

breve os brasileiros poderão se deparar com surpresas também nesta área. 

 

PRESCRIÇÃO 
 

Como maior efeito da confusão sobre a operacionalidade do 

multimodalismo de importação e os equívocos interpretativos da Lei nº 

9.611/98,  têm-se que a jurisprudência reinante em nossos Tribunais refuta a 
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prescrição ânua – aplicável a todos os outros modais no Brasil – nas operações 

de transporte em contêineres, para adotar o prazo prescricional de cinco anos, 

na existência de contrato entre as partes, e dez anos na ausência dele. 

No fundo, os julgadores, uma vez convencidos de que a Lei 9.611/98 

não é operacional e, desprotegidos pela revogação do Livro I do Código 

Comercial Brasileiro que fulminou a prescrição ânua nas operações de 

transporte ocorridas em (do ou para) território brasileiro, não veem outro 

caminho senão aplicar o princípio geral prescricional no ordenamento nacional. 

No entanto, ao que tudo indica, passou despercebido da maioria dos 

magistrados que este conceito da inoperância da Lei é fruto de um 

entendimento desenvolvido ao longo de uma década de esforços hercúleos dos 

excelentes e especializadíssimos advogados que atuam na defesa dos 

Armadores, laborando contra a inocência ou desconhecimento dos 

procedimentos portuários dos patronos dos usuários que buscam justiça em 

pontos simples como a presunção de culpa sobre avarias, por exemplo, e se 

deparam com uma discussão teórica muito além de seus conhecimentos. 

Na prática, este entendimento permite supor que um Armador pode 

armazenar por nove anos e meio documentos de uma suposta falta de 

devolução de um contêiner utilizado em uma importação onde impere alguma 

incerteza probatória para, aproveitando-se do descarte legal que ocorre a cada 

cinco anos no comércio em geral, tirar proveito da ausência de provas que 

pudessem isentar o importador. Infelizmente, em tempos de relativismo moral 

exacerbado como o que se vive atualmente, nenhuma possibilidade de lucro 

pode ser descartada, por mais maligna ou inocente que seja. 

O fato é que não faz sentido que em operações de transporte, onde os 

fechamentos de espaço não exigem formalidades e são negociados por 

telefone ou e-mails, que se entenda que o prazo prescricional de um ano, 

previsto na Lei nº 9.611/98, não seja aplicável. 

 
MULTIMODALISMO NO CÓDIGO COMERCIAL DE 1850 
 

Por mais esdrúxulo que pareça, os artigos 99 e seguintes do Código 

Comercial de 1850 já descreviam uma operação que até poderia ser 

multimodal, caso houvesse a existência de um ferramental de unitização de 
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carga apto a ser transbordado rapidamente e com segurança de um modal 

para outro, 148 anos antes que ele fosse autorizado pela  Lei nº 9.611/98. 

 

Art. 99 - Os barqueiros, tropeiros e quaisquer outros 
condutores de gêneros, ou comissários, que do seu transporte 
se encarregarem mediante uma comissão, frete ou aluguel, 
devem efetuar a sua entrega fielmente no tempo e no lugar do 
ajuste; e empregar toda a diligência e meios praticados pelas 
pessoas exatas no cumprimento dos seus deveres em casos 
semelhantes para que os mesmos gêneros se não deteriorem, 
fazendo para esse fim, por conta de quem pertencer, as 
despesas necessárias; e são responsáveis as partes pelas 
perdas e danos que, por malversação ou omissão sua, ou dos 
seus feitores, caixeiros ou outros quaisquer agentes 
resultarem. 

Art. 100 - Tanto o carregador como o condutor devem exigir-se 
mutuamente uma cautela ou recibo, por duas ou mais vias se 
forem pedidas, o qual deverá conter: 

1 - o nome do dono dos gêneros ou carregador, o do condutor 
ou comissário de transportes, e o da pessoa a quem a fazenda 
é dirigida, e o lugar onde deva fazer-se a entrega; 

2 - designação dos efeitos, e sua qualidade genérica, peso ou 
nº dos volumes, e as marcas ou outros sinais externos destes; 

3 - o frete ou aluguel do transporte; 

4 - o prazo dentro do qual deva efetuar-se a entrega; 

5 - tudo o mais que tiver entrado em ajuste. 

Art. 101 - A responsabilidade do condutor ou comissário de 
transportes começa correr desde o momento em que recebe as 
fazendas, e só expira depois de efetuada a entrega. 

 

Anuncia-se um contrato formado entre os transportadores e os 

Comissários, na qualidade de agentes logísticos. Também é certo que a 

cautela ou recibo trocados entre o Comissário e o Carregador, constituía o 

documento único envolvendo toda a operação logística cujas movimentações 

(carga, descarga, movimentação horizontal e vertical) necessárias à conclusão 

do contrato de que trata a atual Lei 9.611/98 estariam cobertas. Sob este 

contrato único, seriam utilizados os vários modais disponíveis cujos 

condutores, na época, sequer eram denominados transportadores, sendo 

conhecidos como barqueiros, tropeiros e quaisquer outros condutores de 

gênero, categoria esta que incluía até mesmo os conhecidos carroceiros, que 

se utilizando de tração humana, chegavam a locais inacessíveis por outro 

modal. Curiosa e maldosamente, tais carroceiros, são conhecidos na capital do 
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Brasil da época, a cidade do Rio de Janeiro, como “burros sem rabo” em 

alusão ao transporte por Bondes tracionados por animais naquela cidade. 

É de se ressaltar que nem mesmo a responsabilidade total sobre a 

operação fora esquecida e, tudo isso, tinha, como prazo prescricional um ano, 

previsto no Livro I daquele diploma legal. Por que razão este livro acabou 

revogado? Não se vê outra se não a total ausência de conhecimento sobre o 

funcionamento dos sistemas, principalmente o do multimodalismo, uma vez 

que teria sido o caso apenas de incluir o Contêiner ao Art. 99 para que o TODO 

multimodal fosse formado. 

CONCLUSÃO 
Espera-se que desta leitura contribua para a certeza de que o 

multimodalismo de importação existe no Brasil em seu pleno vigor, apesar da 

ausência de regulamentação por parte de qualquer agência que ocorre, seja 

por omissão da ANTAQ, seja pela falta de competência da ANTT para 

regulamentar documento emitido no exterior e também de se exigir que os 

emissores dos conhecimentos multimodais de importação sejam Operadores 

de Transporte Multimodal – OTM – registrado na ANTT, ou mesmo por outras 

forças não governamentais a quem a figura do OTM, criada pela Lei 9.611/98 

pode ser capaz de incomodar em um sistema milenar como o da navegação.  

Um fato chama a atenção de todos, uma vez que aqueles que deveriam 

ser os  maiores beneficiários do multimodalismo de importação, os Armadores, 

atuem temporariamente como seus inimigos, não da Lei em tese, que lhes é 

útil, mas da possibilidade de que Comissários e NVOCC 6 , nacionais ou 

estrangeiros, se utilizem das vantagens de poderem terminar o sistema 

intramuros portuários contratando localmente o trajeto nacional. Sugestivo ver 

os Armadores, que em termos judiciais se esmeram em fomentar a inoperância 

do sistema, sejam todos registrados, por segurança, como OTM's na ANTT.  

Impressionante é se deparar como a genialidade daqueles que detêm 

um pouco da sabedoria acumulada por quatro milênios da prática do Sistema 

de Transporte prevaleçam sobre a maioria, fazendo com que o Brasil seja um 

país onde muito se gasta, em tempo e dinheiro protegendo seu mercado 

                                                           
6  Non Vessel Operator Commun Carrier (Armadores sem navio -  comissários de frete que 

atuam como intermediários de frete utilizando-se do Contêiner como se navios fossem. 
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interno enquanto setores mais bem organizados e silenciosos conseguem 

sucesso na imposição de argumentos que este artigo abarcou, tentando trazer 

para um local iluminado e sem sombras, que é a Academia, onde usuários e 

prestadores de serviços, sejam eles carregadores ou consignatários, 

transportadores e comissários, com ou sem navios, portos públicos ou 

concessionários privados possam discutir, em igualdade de condições, o que é 

melhor para o Sistema em si mesmo, já que dele se serve toda a comunidade. 

No fundo há de se evitar a confirmação do adágio: em terra de cego... 


