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 Contrato de Transporte Marítimo
 Longo Curso
 Contrato de adesão
 Regime de responsabilidade: Regras de Haia-Visby
 Cláusula de Foro: Foro estrangeiro, com exclusividade
 Cláusula de lei: Lei estrangeira, a qual incorporou as 

Regras de Haia-Visby (RHV)
 Ausência de multimodalidade
 Sem possibilidade de aplicação do CDC

 Carga avariada.
 Ação indenizatória ajuizada pelo embarcador no 

judiciário brasileiro.
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 RCC=inadimplência contratual + dano
 +  nexo de causalidade
 Fundamento: CC art.389
 A RCC pode ser com culpa (subjetiva) ou sem culpa 

(objetiva).
 RCC com culpa (subjetiva)

 Dano decorre de inadimplência de obrigação de meios
 RCC sem culpa (objetiva)

 Dano decorre de inadimplência de obrigação de 
resultados

 As RHV consistem em um regime de 
responsabilidade do transportador marítimo 
baseado em prova da culpa, com diversas 
hipóteses de excludentes. Adotado em mais de 
95% dos países.
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 1ª Hipótese: Judiciário brasileiro reconhece jurisdição 
exclusiva do foro estrangeiro
 Se válida, haverá aplicação das RHV.
 A escolha de foro estrangeiro exclusivo tem sido alvo de 

polêmica na doutrina e jurisprudência brasileira. Questões de 
soberania.

 Este quadro se altera com a promulgação do Novo Código de 
Processo Civil.
 Art. 25.  Não compete à autoridade judiciária brasileira o 

processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de 
eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, 
arguida pelo réu na contestação.

 Cuidado especial para o caso de contrato de adesão. Validade 
se houver expressa caracterização dessa aceitação pelo 
aderente ( negrito e assinatura, ou anexo ratificando).

 O uso de arbitragem, inclusive no estrangeiro, também afasta 
o judiciário brasileiro, o que importará em aplicação das RHV 
(Lei Nº 9.307/96).

 Para fins de estudo esta hipótese será descartada.
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 2ª Hipótese: Judiciário brasileiro afasta 
jurisdição estrangeira e atrai jurisdição 
brasileira
 Se o Judiciário brasileiro afastar a cláusula de 

foro estrangeiro exclusivo, haverá atração da 
jurisdição brasileira porque a obrigação foi 
cumprida no Brasil (Novo CPC art. 21 inc II).

 Para fins de estudo esta será a opção 
considerada.

 A hipótese de jurisdição concorrente foi 
descartada porque o texto contratual estabelece 
jurisdição exclusiva.
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 A atração da jurisdição brasileira, não implica que 
haverá aplicação automática da lei brasileira, uma 
vez que o contrato estabelece que lei estrangeira 
regerá o contrato.

 A questão que se abre agora é qual a lei que regerá o 
contrato.

 Entre outras funções, a lei do contrato serve para 
suprir lacunas do texto contratual.

 LIND não é clara sobre a possibilidade de escolha de 
lei estrangeira.

 Jurisprudência e doutrina vacilam entre aceitar ou 
não a escolha de lei estrangeira.

 Lei de Arbitragem permite a escolha de lei 
estrangeira (art. 2º § 1º). Esta opção não é típica no 
mercado.
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 1ª Hipótese – Judiciário aplica lei estrangeira
 Se ocorrer tal hipótese haverá aplicação das Regras de 

Haia-Visby.
 Hipótese pouco provável e, por isso, descartada para 

fins de estudo.
 2ª Hipótese – Judiciário aplica lei brasileira, mas faz 

uso das RHV
 Mesmo aplicando a lei brasileira, o texto contratual 

estabelece que o regime de responsabilidade é a RHV.
 A aplicação da RHV se fundamenta no princípio da 

liberdade de contratar.
 A lei brasileira só seria utilizada se houvesse lacunas ou 

abusividade da RHV.
 A jurisprudência no entanto, não adota esse 

entendimento, apesar de não haver fundamento para 
esta posição.

 Para fins desse estudo esta hipótese esta descartada. 
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 3ª Hipótese – Judiciário aplica lei brasileira e 
desconsidera texto contratual
 Nesta hipótese, a caracterização da 

responsabilidade do transportador se dará não 
segundo as regras contratuais, mas sim segundo 
as disposições da lei brasileira (C. Com. e C.C.).

 A jurisprudência brasileira ao aplicar a lei 
entende que a responsabilidade civil do 
transportador marítimo é contratual e 
objetiva (sem culpa). 

 Esta é a hipótese adotada neste estudo.
 Este posicionamento será analisado a seguir. 
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 Aplicam-se ao transporte marítimo as disposições do Decreto no

2.681/1912 que regula a responsabilidade civil das estradas de ferro.
 A aplicação da analogia só pode ser feita quando a lei for omissa

(LIND). Existe lei específica que é o C.Co.

 Aplicam-se ao transporte marítimo os artigos 101 a 103 do C.Co.
 Estes artigos do CCo foram revogados pelo CC de 2002.
 Estes artigos não se referem ao transporte marítimo feito em navios e 

sim a barqueiros. Não cabe analogia.

 O transporte marítimo é atividade de risco (par. único do art. 
927 do CC).
 Art. 927 Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

 Teoria que se aplica à responsabilidade extracontratual.
 Não há lei especificando para o transporte marítimo de coisas a 

responsabilidade independente de culpa. Tal tipo de responsabilidade 
somente acontece para o transportador de pessoas (Código Civil –
artigo 734). 14



Não há fundamentação robusta para 
sustentar que a responsabilidade contratual 
do transportador marítimo é sem culpa.

 A caracterização desta responsabilidade deve 
vir da análise dos artigos da lei que tratam 
do assunto.

 Será analisada a obrigação contratual de 
transporte da carga.
 Outras obrigações do transportador: emissão do 

conhecimento; condições do navio; etc.
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 Art. 529 - O capitão é responsável por todas 
as perdas e danos que, por culpa sua, 
omissão ou imperícia, sobrevierem ao navio 
ou à carga; sem prejuízo das ações criminais 
a que a sua malversação ou dolo possa dar 
lugar (artigo nº. 608).
O capitão é também civilmente 
responsável pelos furtos, ou quaisquer 
danos praticados a bordo pelos 
indivíduos da tripulação nos objetos da 
carga, enquanto esta se achar debaixo 
da sua responsabilidade.
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O texto do Código Comercial se refere a 
obrigação de meios, o que gera 
responsabilidade com culpa (subjetiva).

 JURISPRUDÊNCIA
No contrato de transporte marítimo vige, entre 
nós, o princípio da responsabilidade com culpa
(C.Com, art. 529). (STF - Trecho da ementa do 
Recurso Extraordinário no 74.443 – DJ 
29/06/1973).
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 Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, 
tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em 
bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

 A expressão “tomar todas as cautelas” remete a uma 
obrigação de meios, o que gera responsabilidade com 
culpa (subjetiva).

 Comparação no CC do transporte de pessoas com 
transporte de coisas:
 Art. 734. O transportador responde pelos danos causados 

às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo 
de força maior, sendo nula qualquer cláusula 
excludente da responsabilidade.

 Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador 
por acidente com o passageiro não é elidida por culpa 
de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.
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 Sempre que o legislador deseja caracterizar 
responsabilidade independente de culpa, 
ele expressa essa vontade claramente. (CC 
art.927 e 931; CDC art. 14)

Transporte passageiros (Resp. Objetiva) x 
Transporte de coisas (Resp. Subjetiva).
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Os textos do Código Comercial e do Código 
Civil são claros em estabelecer que a 
obrigação de conduzir a carga (carregar, 
receber, estivar, transportar, manter, e 
preparar para descarregar) guardando-a e 
conservando-a em bom estado até a sua 
efetiva entrega  é UMA OBRIGAÇÃO DE 
MEIOS, O QUE GERA RESPONSABILIDADE 
COM CULPA (SUBJETIVA).
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 Os contratos do mercado internacional adotam o conceito 
que a base de responsabilidade contratual do 
transportador marítimo depende de prova de sua conduta 
culposa, conceito esse adotado na RHV.

 A jurisprudência brasileira, na apuração da 
responsabilidade do transportador, afasta a aplicação dos 
termos dos contratos de longo curso, não reconhecendo a 
aplicação do princípio da liberdade de contratar:
 Nas cláusulas de lei e foro;
 Caracterizando a responsabilidade do transportador segundo a 

lei brasileira, ao invés de fazer uso da cláusula que estipula as 
RHV como base de responsabilidade.

 O novo CPC abre possibilidade para a eleição de foro 
estrangeiro ser reconhecida pelo Judiciário brasileiro, 
devendo haver cuidado especial nos casos de contrato de 
adesão. O uso de foro estrangeiro favorece a aplicação das 
RHV.
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 O uso de arbitragem também favorece a 
aplicação das RHV. Cuidado especial deve ser 
adotado para o caso de contrato de adesão.

 Segundo a legislação brasileira aplicável, a 
obrigação de conduzir a carga até o seu 
destino é de meios, o que gera 
responsabilidade subjetiva.

Há portanto possibilidade de se reverter a 
orientação da jurisprudência brasileira.

 Os contratos de cabotagem, regidos pela lei 
brasileira, recebem o mesmo tratamento da 
jurisprudência (resp. objetiva), mas podem se 
favorecer da revisão de jurisprudência. 
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Contato: paulof@predialnet.com.br
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