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RESUMO 
 

Com as tradicionais relações jurídicas envolvendo partes de diferentes 

nacionalidades no Direito Marítimo internacional, o presente trabalho visa apresentar 

uma análise expositiva da utilização das cláusulas compromissórias, assim como o 

uso da arbitragem, como alternativa na resolução de conflitos envolvendo contratos 

internacionais de afretamento marítimo, tendo como ponto de partida o 

desenvolvimento histórico do Direito Marítimo. Utilizando como metodologia a 

pesquisa bibliográfica, sob a perspectiva do Direito Comparado, apresenta o cenário 

da utilização desse instrumento no Brasil em relação aos demais países. Por fim, 

são apresentadas decisões de Tribunais Arbitrais internacionais acerca do tema. 

Concluiu-se que, já sendo uma realidade sedimentada no mercado de shipping, a 

cláusula compromissória nos contratos de afretamento marítimo se apresentam 

como uma solução efetiva no que diz respeito à escolha da arbitragem como método 

de resolução dos conflitos originados destes de forma célere. Com destaque ao 

conhecimento técnico e específico dos árbitros julgadores, promovendo decisões 

mais satisfatórias, há a fomentação de maior segurança jurídica no cenário 

internacional. 

 
 
 
Palavras-chave: Direito Marítimo. Contrato de afretamento. Cláusula 

Compromissória. Arbitragem. Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos.  

Direito Comparado. 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
With the traditional legal relations involving parties of different nationalities in 
International Maritime Law, this study aims to present an expository analysis of the 
use of arbitration clauses, as well as the use of arbitration, as an alternative in the 
resolution of conflicts involving charter contracts, having as a starting point the 
historical development of maritime law. Using as methodology the bibliographic 
research, from the perspective of Comparative Law, presents the scenario of the use 
of this instrument in Brazil in relation to the other countries. Finally, decisions of 
international arbitration tribunals on the subject are presented. It was concluded that, 
already being a reality sedimented in the shipping market, the arbitration clause in 
charter contracts are presented as an effective solution with respect to the choice of 
arbitration as a method of resolving the conflicts originated from them in a timely 
manner. With emphasis on the technical and specific knowledge of the judging 
arbitrators, promoting more satisfactory decisions, there is the promotion of greater 
legal certainty in the international scenario. 
 
 
Keywords: Maritime Law. Contract of charter. Arbitration Clause. Arbitration. 
Alternative Methods of Conflict Resolution.  Comparative Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização, os as negociações comerciais entre diferentes países 

tem se expandido cada vez mais. Desde a importação e a exportação de 

commodities e aparelhos eletrônicos a até mesmo abertura de filiais de empresas 

multinacionais, as possibilidades dessas relações jurídicas são inúmeras. 

É evidente a importância das relações comerciais que envolvam o transporte 

marítimo de bens e mercadorias, assim como todas as operações que envolvem 

embarcações, principalmente levando em consideração à movimentação econômica 

que é envolvida ao redor do mundo. Acontece que, sendo cada vez mais 

complexas, delas se originam conflitos que, muitas das vezes, se recorre ao Poder 

Judiciário para ser solucionados. Em razão da morosidade e do sobrecarregamento 

da jurisdição estatal, existem esferas em que esse meio não se mostra como o mais 

efetivo, sendo necessárias alternativas para que seja resolvido de forma mais 

célere. 

Ao expandir essa análise para além do ordenamento jurídico pátrio, no Direito 

Comparado, uma das dificuldades apontadas na resolução de conflitos entre partes 

de diferentes países são as barreiras impostas pelas legislações e normas internas 

que muita das vezes possui normas e dispositivos com aplicações conflitantes, além 

de temerem a imparcialidade ao terem seus conflitos julgados pela jurisdição estatal 

da outra parte, gerando a ausência de segurança jurídica. 

Dentro dessas relações jurídicas, cabe-se destacar os contratos marítimos 

internacionais de afretamento. Por envolverem temas específicos e sensíveis, que 

podem gerar uma série de efeitos dentro do mercado de shipping, a demora em se 

chegar a uma solução assim como o vazamento de alguma informação confidencial 

podem gerar prejuízos irreversíveis para a empresa envolvida, ou até mesmo, em 

todo um sistema econômico.  

Nesse contexto, os métodos alternativos de resolução de conflitos se 

apresentam como uma opção mais célere e com perspectiva de soluções mais 

satisfatórias para as partes envolvidas. Como cada um possui características 

próprias, a escolha de qual alternativa utilizar pode variar de acordo com as 

peculiaridades da demanda. 
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Dentre o rol de opções figura a Arbitragem, mecanismo heterocompositivo 

para solucionar controvérsias. Com características como celeridade, informalidade, 

confidencialidade e especialização dos árbitros em relação ao objeto da lide, além 

da possibilidade de solucionar litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

No ramo do Direito Marítimo, as cláusulas compromissórias se fazem cada 

vez mais presentes nos contratos. No que concerne aos contratos de afretamento, 

também existem inúmeras cartas-partidas com essa cláusula incluída, 

determinando que, em caso de um eventual conflito, as partes abrem mal da 

jurisdição estatal para que o conflito venha ser solucionado por meio desse 

instrumento. 

Sendo assim, esses métodos alternativos se apresentam como instrumento 

para garantir uma maior segurança jurídica a essas relações, assim como, almejar 

uma solução que venha ser consideradas mais favoráveis para ambas às partes 

envolvidas. A Arbitragem, com uma proposta de abordagem adversa à tradição 

litigante, pode ser considerada como saída eficaz em lides envolvendo partes de 

diferentes nacionalidades. 

O presente trabalho almeja fazer uma análise expositiva da utilização da 

cláusula compromissória, muito das vezes presentes nas cartas-partidas, adotadas 

nos contratos de afretamento marítimo. Ainda, apresentar o instrumento da 

arbitragem como método alternativo eficaz para a resolução dos conflitos originados 

dessas relações contratuais. 

 

2.  A importância do transporte aquaviário na economia 

 

Além de fatores geográficos, como o fato de que cerca de 71% da superfície 

da Terra é coberta por água em estado líquido1, questões históricas também podem 

ser apontadas como origem da utilização do transporte aquaviário no comércio, 

desde as grandes navegações dos séculos XV. 

O transporte marítimo de bens e mercadorias pode ser considerado como um 

dos pilares da economia, tanto no âmbito nacional, como em todo o mundo. Nos 

                                                           
1 A Água no Planeta" em Só Biologia. Virtuous Tecnologia da Informação. Disponível em:  
<https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/>. Acesso em: 14 de mai. 2019. 
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ramos do petróleo e gás e do agrobusiness, essa importância é ainda mais presente, 

tendo em vista que a grande maioria das importações, exportações e demais tipos 

de negócios são efetivados utilizando esse meio. 

Rose George (2013), escritora e Jornalista que nasceu na Inglaterra, em seu 

Livro Ninety Percent of Everything, fez uma análise em que conclui que 

aproximadamente 90% do que as populações consomem no planeta são 

viabilizados por meio de navios. Sendo assim, aponta que apesar da invisibilidade 

desse fato no dia a dia, há a clara relevância desse meio de transporte dentro do 

cotidiano nas relações comerciais ao redor do mundo. 

Esse fato foi confirmado pela International Chamber of Shipping2, relevante 

associação da área, que afirmou que no que concerne ao comércio internacional, 

mais de 90% é feito através de transporte marítimo. Assim, dada à necessidade da 

regulação dessas relações, principalmente pela sua relevância econômica, insta 

clara a necessidade da análise de seu reflexo no mundo jurídico. 

  

2.1  Origem e evolução do Direito Marítimo 

 

As relações comerciais através do transporte aquaviário estão diretamente 

ligadas ao desenvolvimento as grandes civilizações desde os primórdios da 

humanidade. Análises feitas por estudiosos da área apontam a origem das primeiras 

legislações relacionadas ao Direito Marítimo para a antiguidade, no período A.C. 

Nesse período, alguns diplomas legais se destacaram pela relevância de seus 

dispositivos e a importância que tiveram à época de sua vigência, e até hoje, 

historicamente falando.  Um deles é do século XXII A.C., denominado Código de 

Hamurabi, um conjunto de leis da Mesopotâmia elaboradas pelo Rei Hamurabi onde 

eram dispostas regras para situações cotidianas assim como respectivas punições, 

entre elas figuravam normas ligadas à construção naval, casos de abalroamento, 

sobre responsabilidade daquele que fretava navios e, até mesmo, nos casos em que 

careciam de indenização por eventuais danos. 

                                                           
2 Site da organização International Chamber of Shipping.  Disponível em:< http://www.ics-shipping.org/>.  
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Antônio Carlos Wolkmer (2005, p. 23), em sua obra, defende que apesar de 

representar um grande avanço no que diz respeito ao desenvolvimento da legislação 

ligada ao direito marítimo, seu conteúdo é um pouco prejudicado em razão da forte 

presença de crenças religiosas da época em seu conteúdo. In verbis: 

 

 Deve ser ressalvado, contudo, o fato de que uma característica do direito 

arcaico ainda produziu efeitos nessas civilizações urbanas: as normas de 

direito tinham sua justificação no princípio da revelação divina. A noção de 

responsabilidade política pela decisão legislativa é estranha à Mesopotâmia 

e ao Egito. O exemplo mais enfático dessa revelação consta do Código de 

Hammurabi: um extenso prólogo, fica ali explicitado que o conjunto de leis 

foi oferecido ao povo da Babilônia pelo deus Samas, por intermédio do rei 

Hammurabi, e não por decisão desse. (WOLKMER, 2005, p. 23) 

 

No contexto da história antiga, também aduz ser citado o Código de Manu, 

datado do século XIII A.C., originado da cultura hindu, no qual se fazia presente 

normas acerca do câmbio marítimo. Sampaio de Lacerda (1984, p. 19), em sua 

doutrina, cita como relevantes também os Códigos Talmud de Jerusalém e o 

Talmud da Babilônia, aonde já eram previstos “alguns institutos jurídicos sobre 

venda de navios com acessórios ou com tudo, inclusive carga e equipagem”.  

A Lei de Rhodes, da ilha italiana, pode ser considerada como o principal 

dispositivo jurídico sobre o tema da época por ter influenciado diretamente os povos 

antigos, assim como o Direito Medieval. Lacerda (1984, p.19) ainda aduz que “os 

romanos adotaram, em grande parte, o direito marítimo dos ródios”. 

 No contexto da Idade Média, é possível citar como relevantes no processo 

de consolidação do direito marítimo como é conhecido atualmente o Consulado do 

Mar e os Rolos de Oléron. O primeiro consistiu, segundo Lacerda (1984, p. 19), em 

“uma coleção de costumes, organizada por autor desconhecido, costumes esses 

vigentes no Mediterrâneo, especialmente na costa catalã e aplicados pelos 

cônsules”.  

Já o segundo, pode ser classificado como um copilado de jurisprudências 

dos tribunais marítimos franceses no final do século XI e início do século XII, de 

casos ocorridos nessa ilha francesa e, de acordo com Requião (2012) teve um 

importante papel no Direito Comercial. 
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Com o contexto histórico da Grandes Navegações do século XV, com a 

busca por rotas alternativas para o comércio de especiarias e o aumento da 

utilização do comércio marítimo, fez-se ainda mais necessária o desenvolvimento 

de normas específicas que regulassem essas relações. Sendo assim, o direito 

marítimo se desenvolveu. Carla Adriana Comitre Gibertoni (2014, p.8), in verbis: 

 

Na Idade Média, o comércio marítimo teve o seu maior desenvolvimento, o 

que acarretou no surgimento de diversas coletâneas de direito marítimo de 

origem consuetudinária, principalmente nas cidades italianas. A exemplo 

disso encontramos as cidades de Pisa, Gênova e Veneza e, sobretudo, a 

cidade de Amalfi, situada no Golfo de Salerno, ao sul do Golfo de Nápoles, 

talvez a primeira cidade da Idade Média a desenvolver um intenso e largo 

comércio marítimo e a elaborar um “direito marítimo”, como acentuaram 

Marx e Engels. (GILBERTONI, 2014, p.8) 

 

 Sendo urgente à necessidade de uma unificação legislativa, tendo em vista de 

que o aumento dos conflitos foram diretamente proporcionais ao do uso do 

transporte aquaviário para as relações comerciais, o Rei Luís XV, da França, 

promulgou à Ordonnance Touchant La Marine, que visava à uniformização do direito 

marítimo, abordando o público, privado, administrativo e ainda sobre direito 

internacional. O mesmo foi utilizado como base para o conhecido Código Comercial 

de Napoleão de 1808, que influenciou diretamente diversos códigos em outros 

países, como o Brasil.  

 Antes de possuir uma legislação própria, o Brasil utilizou por anos as 

Ordenações Filipinas de Portugal, datada de 1603 para regulação do comércio 

marítimo.  Esse cenário mudou apenas no ano de 1850, com a promulgação da Lei 

nº 556, conhecido como Código Comercial, que teve a parte que dispõe sobre o 

tema, recepcionada pelo Código Civil de 2002.  

 

2.2 Fontes do Direito Marítimo no Brasil 

 

Há de se saber que o Direito tem como um de seus principais objetivos o de 

atender as demandas sociais de forma tal que grande parte da sociedade seja 

alcançada e tenha a proteção de seus direitos garantidos, regulamentando as 

relações. 
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 Com a evolução da navegação fez-se necessária à regulamentação das 

relações que se originavam do comércio marítimo, por se tornarem cada vez mais 

complexas. Nesse contexto, o Direito Marítimo surge, possuindo como essência os 

costumes já sedimentados, desenvolvido ao longo da história dessas relações, 

tendo como uma de suas características ser consuetudinário. No que concerne à 

distribuição das normas de direito marítimo, Lacerda (1963, p. 22), defende que as 

mesmas poderiam ser categorizadas em: 

 

a) normas de direito público marítimo, ou melhor, do direito marítimo 

administrativo e penal, compreendendo as normas relativas à Marinha 

Mercante, à Polícia dos Portos, à organização e funcionamento dos 

Tribunais Marítimos. 

b) normas de direito internacional marítimo público ou privado. As primeiras 

regulam a liberdade dos mares, o direito e obrigações entre beligerantes e 

neutros. As segundas ocupam-se em solucionar os conflitos de leis 

derivados da navegação marítima. 

c) normas de direito comercial marítimo ou de direito marítimo privado, ou 

ainda de direito civil marítimo que são as que regem a armação e expedição 

de navios e as relações decorrentes dos fatos inerentes à navegação. 

(LACERDA, 1963, p. 22) 

 

Faz-se necessário evidenciar também que doutrinadores como Theophilo de 

Azevedo Santos (1964) defendem que, apesar do Código Comercial3 em seu texto 

prever expressamente o registro de embarcações que tenham como destino o alto 

mar, o direito marítimo não se aplica somente à navegação marítima, mas, também, 

aos rios. Eliane Martins (2013, p. 6) aborda em relação ao transporte aquaviário a 

seguinte questão:  

se constata a intervenção dos Estados na codificação da navegação, 

jurisdição e soberania, e segurança da navegação. Na esfera internacional, 

as normas relativas ao tráfego marítimo são sistematizadas pelas normas 

                                                           
3 Código Comercial. Art. 460. Classificam-se as normas do direito marítimo da seguinte forma:  normas de 
direito público marítimo, onde estão as normas do direito marítimo administrativo e penal, normas de direito 
internacional marítimo: público ou privado, sendo que as primeiras regulam a liberdade dos mares, o direito e 
obrigações entre beligerantes e neutros, as segundas dos conflitos de leis derivados da navegação marítima e 
normas de direito empresarial marítimo, que são as que regem a armação e expedição de navios e as relações 
decorrentes dos fatos inerentes à navegação. 
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de direito internacional público, essencialmente na codificação do direito do 

mar. No âmbito interno, estão disciplinadas pelo direito público marítimo, 

cujo foco regulatório se centra em paradigmas da regulação internacional, 

política marítima, soberania e jurisdição, segurança e sustentabilidade, 

desenvolvimento do comércio, competividade da Marinha Mercante e 

impactos na economia de mercado. (MARTINS, 2013, p.6) 

 

No que concerne às fontes do Direito Marítimo, tem-se as imediatas na qual 

se compreendem leis, decretos-leis, regulamentos, tratados, acordos internacionais, 

entre outros, assim como as fontes mediatas, aonde se encontram os costumes, 

jurisprudências, doutrinas, assim como princípios gerais do direito. 

Dentre as normas aplicáveis mais relevantes no Brasil, se destaca a Lei n° 

556/1850, conhecida como Código Comercial Brasileiro, que atualmente 

regulamenta de forma substancial o Direito Marítimo, através de dez títulos 

compreendidos entre os artigos 457 e 796. São regulamentados em seus 

dispositivos questões envolvendo responsabilidade no transporte marítimo, contratos 

de fretamento por viagem, propriedade da embarcação, dentre várias outras. 

No atual Código Civil4 também existem previsões ligadas ao transporte de 

pessoas e coisas, aonde são levantados aspectos como a responsabilidade do 

transportador.  No Código de Processo Civil de 2015 são abordadas questões 

ligadas à competência do Poder Judiciário para solucionar disputas que envolvam 

temas ligados ao Direito Marítimo. Insta claro evidenciar que as demais legislações 

também são aplicáveis de acordo com o caso concreto, como a Constituição Federal 

e o Código Penal, por exemplo. 

Aduz destacar também a importância de órgãos governamentais que 

expedem normas sobre o tema, sendo os de maior relevância a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários, Secretária de Transportes Aquaviários, o Ministério dos 

Transportes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Departamento da 

Marinha Mercante. 

Pelo grande número de relações de comércio marítimo com outros países, há 

uma grande influencia de leis e normas internacionais, sendo cotidiana a aplicação 

                                                           
4 Entre os arts. 730 a 756. 
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de convenções, tratados e nas regras de organizações internacionais de direito 

marítimo na resolução de conflitos.  Eliane Martins (2013, p. 28), em sua obra, 

defende no que diz respeito a essas legislações, as mesmas “devem ser ratificadas 

por um número mínimo de Estados, ou por Estados que representem um 

determinado percentual de tonelagem mundial, para terem caráter mandatório.”. 

Podem ser citadas como umas das principais convenções ratificadas no 

território nacional a Convenção Internacional sobre Salvamento Marítimo, de 1989, 

internalizada pelo Decreto Legislativo n° 263/2009, a Convenção sobre Regulamento 

Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM), promulgada pelo Decreto 

n° 80.068, de 02/08/1977, Convenção Internacional para Unificação de Certas 

Regras Relativas à Limitação de Responsabilidade dos Proprietários de Embarcação 

Marítima de 1924 (Bruxelas), promulgada pelo Decreto n° 350/1935, entre várias 

outras.  

 Dentre os Organismos Internacionais, a International Maritime 

Organization (IMO) 5, vinculada a Organização das Nações Unidas, teve a sua 

convenção ratificada no Brasil em 17 de março de 1957, sendo promulgada no ano 

de 1963, através do Decreto n° 52.493/63. Possui como propósitos promover 

mecanismos de cooperação, a segurança marítima, assim como a prevenção da 

poluição e a remoção dos óbices ao tráfego marítimo. Com sede em Londres, 

possui169 Estados Membros e três Membros Associados. 

Outra de grande relevância é a United Nations Commission on International 

Trade Law, UNCITRAL, fundada 1966, tem como principal escopo harmonização do 

direito comercial internacional, visando à redução das barreiras e conflitos no 

comercio intencional. Ambas as organizações possuem importantes convenções e 

protocolos que impactam diretamente nas relações que envolvem Direito Marítimo 

ao redor do mundo.  

São inúmeras as possibilidades de contratos que envolvem o transporte 

marítimo, nos contratos de construção de embarcações, transporte marítimo de 

cargas, seguro afretamento, salvamento marítimo, entre muitos outros.  Partindo do 

princípio da grande quantidade de negócios que envolvem o transporte marítimo, é 

                                                           
5 Site oficial da Organização: <www.imo.org>. 
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imediatamente proporcional a quantidade de possíveis litígios que podem ocorrer 

nessas negociações. 

 

3. Os principais Tribunais Marítimos 

 

Dentre os órgãos julgadores, existem inúmeras opções e esferas 

especializadas para resolução dos conflitos marítimos, onde se destacam estatais e 

internacionais. A evolução da necessidade da unificação de uma legislação que 

tratasse do Direito Marítimo foi consagrada pela Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, da qual se originou a denominação Direito do Mar, e 

atualmente se encontra na sua terceira versão (CDNUM III )6.   

Podendo ser considerado um marco, foram estabelecidos direcionamentos 

básicos a serem seguidos pelos Estados signatários, no qual o Brasil está incluído, 

trazendo o conceito de mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma 

continental em 320 artigos, oito anexos e quatro resoluções, contribuindo 

diretamente para a sistematização do Direito do Mar (MARTINS, 2015, p. 9). 

Arroyo Martínez (2001), em sua obra, afirma que além da efetividade da 

CDNUM III, a evolução e o dinamismo do comércio internacional decorrente, a qual 

é atribuída principalmente ao fenômeno da globalização delinearam um novo 

paradigma: a consagração do mar como res communis regus, patrimônio comum de 

toda a humanidade, e a premissa de que o mar não é só uma “superfície” ou “via 

plana de comunicação”, mas também um “volume” a explorar. 

Dentre as contribuições, uma das suas principais foi instituir no ano de 

1996/1982 (Anexos VI e VII) o Tribunal Internacional do Direito do Mar, com sede na 

cidade de Hamburgo. No Brasil, o Tribunal Marítimo também ganha destaque como 

esfera julgadora nacional. 

 

 

                                                           
6 Promulgada no Brasil em 12/03/1990. A Convenção em Português encontra-se disponível em: < 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-99165-12-marco-1990-328535-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 14 de mai. 2019. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-99165-12-marco-1990-328535-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-99165-12-marco-1990-328535-publicacaooriginal-1-pe.html
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3.1 Tribunal Internacional do Direito do Mar (ITLOS) 

 

O Tribunal Internacional do Direito do Mar (ITLOS) é uma entidade judicial 

independente competência para dirimir qualquer controvérsia, desde que se 

encontrem presentes nas Partes XI e XV da CDNUM III, levantadas na interpretação 

e aplicação da convenção (MARTINS, 2015, p. 37). No que concerne a sua 

composição, são eleitas 21 pessoas de referência na área do Direito Internacional 

do Mar, sendo dividido nas seguintes câmaras: 

 

i) Câmara de Procedimentos Sumários; 

ii) Câmara para Disputas de Pesca; 

iii) Câmara para Disputas sobre o Meio Ambiente Marinho; 

iv) Câmara de Disputas do Leito Marinho; 

 

 

A sua jurisdição engloba todos os temas mencionados em qualquer acordo 

existente que a confira ao Tribunal. Além disso, as relacionada à aplicação de um 

acordo internacional ligado aos objetos da CDNUM III, sendo os procedimentos a 

serem seguidos definidos em seu estatuto e suas regras.  Em algumas situações 

específicas essa jurisdição é obrigatória, como o previsto no artigo 292 da 

convenção, que trata dos casos de liberação imediata de barcos e tripulações 

apresados. 

Com um estímulo à resolução consensual dos conflitos, para que a disputa 

seja instituída nesse Tribunal, insta a comprovação de que os métodos pacíficos não 

se mostraram eficientes, sendo eles a mediação, conciliação, arbitragem e acordo 

judicial, presentes na Parte XV, seção 1 da Convenção. Em relação ao quórum para 

a sessão de Julgamento do ITLOS, é exigida a presença mínima de 11 membros, 

devendo ser observada a regra presente no art. 17 do Estatuto relacionada à 

nacionalidade dos membros, que determina: 

 

1. Os membros do Tribunal nacionais de qualquer das partes numa 

controvérsia mantêm o seu direito de participar como membros do Tribunal. 
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2. Se o Tribunal, ao examinar uma controvérsia, incluir um membro nacional 

de uma das partes, qualquer outra parte poderá designar uma pessoa de 

sua escolha para participar na qualidade de membro do Tribunal. 

3. Se o Tribunal, ao examinar uma controvérsia, não incluir um membro 

nacional das partes, cada uma destas poderá designar uma pessoa de sua 

escolha para participar na qualidade de membro do Tribunal. (UNITED 

NATIONS, 1982, tradução nossa) 7  

 

 As decisões proferidas são tomadas pelos votos da maioria dos juízes 

presentes, sendo as sentenças emanadas de caráter definitivo e com força 

obrigatória para as partes no que se refere à controvérsia em questão, sendo assim, 

não cabe à interposição de recursos e as mesmas são plenamente executáveis nos 

territórios dos Estados-membro.  

No período compreendido entre os anos de 1996 à 2013, fora proferido pelo 

ITLOS  o julgamentos de 16 casos, sendo em sua maioria relacionados à pronta 

liberação (prompt release) da embarcação e de sua tripulação, com fundamento no 

art. 292 da CDNUM III (MARTINS, 2015). 

Sendo assim, é evidente a importância do Tribunal Internacional do Direito do 

Mar na produção de jurisprudência no campo no Direito Marítimo internacional, que 

tem influência direta nas esferas jurisdicionais nacionais ao redor do mundo, sendo 

norte interpretativo nas decisões judiciais. 

 

3.2 O Tribunal Marítimo no Brasil 

  

Conforme preceitua o art. 1º da Lei n.º 2.180/54  (com redação alterada pelo 

art. 1º da Lei n.º 5.056/66), o Tribunal Marítimo é um órgão autônomo, integrante do 

Poder Executivo, estando vinculado ao Ministério da Marinha, no que concerne ao 

                                                           
7 “1. Members of the Tribunal of the nationality of any of the parties to a dispute shall retain their right to 
participate as members of the Tribunal. 2. If the Tribunal, when hearing a dispute, includes upon the bench a 
member of the nationality of one of the parties, any other party may choose a person to participate as a 
member of the Tribunal. 3. If the Tribunal, when hearing a dispute, does not include upon the bench a member 
of the nationality of the parties, each of those parties may choose a person to participate as a member of the 
Tribunal.”  
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provimento de recursos orçamentários para pessoal e material destinados ao seu 

funcionamento. 

Com sede no Rio de Janeiro e Instituído no ano de 1931, por meio do Decreto 

n° 20.829/31, Eliane Octaviano Martins (2015), em sua obra, o define como Órgão 

do poder Executivo, auxiliar do poder judiciário, que tem como principal atribuição 

julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e as questões 

relacionadas a tal atividade.  

No que concerne a sua composição, é formado por sete juízes nomeados 

pelo Presidente da República, sendo estes quatro civis, dentre eles um bacharel em 

Direito especializado em direito internacional e outro em direito marítimo, um 

comandante de longo curso e um especialista em armação e navegação, dois 

militares, um oficial do Corpo da Armada e um engenheiro especializado em cascos 

e máquinas, e, por fim, o Juiz Presidente, que deverá ser General do Corpo da 

Armada, estipulados no art. 2° da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo (LOTM) e no 

art. 2° do Regulamento Interno Processual do Tribunal Marítimo. 

Em relação às suas atribuições, se encontram previstas no artigo 13 da Lei nº 

2.180/54, LOTM, sendo estes: 

 

I - julgar os acidentes e fatos da navegação: 

a) definindo-lhes a natureza e determinando-lhes as causas, circunstâncias 

e extensão; 

b) indicando os responsáveis e aplicando-lhes as penas estabelecidas nesta 

lei; e 

c) propondo medidas preventivas e de segurança da navegação. 

II - manter o registro geral: 

a) da propriedade naval; 

b) da hipoteca naval e demais ônus sobre embarcações brasileiras; e 

c) dos armadores de navios brasileiros. (BRASIL, 1954) 
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As competências subsidiárias se encontram determinadas na Lei Orgânica do 

Tribunal Marítimo, em seu artigo 16, e figura entre elas a atividade cartorária com o 

Registro Especial Brasileiro (REB), instituído por intermédio da Lei n° 9.432, de 8 de 

janeiro de 19978, constituindo-se em uma medida de apoio e estimulo à Marinha 

Mercante nacional e a Indústria Naval Brasileira. 

Em relação à sua jurisdição, primeiramente insta abordar que o Tribunal 

Marítimo, por não um ser órgão previsto constitucionalmente como integrante do 

Poder Judiciário, não exerce atividade jurisdicional propriamente dita. Sendo de 

cunho administrativo, as decisões proferidas por este tribunal podem ser reformadas 

através de ação movida perante o Poder Judiciário, assim como é apresentado na 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, neste sentido:  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AFRETADORA E ARMADORA DE 

EMBARCAÇÃO MARÍTIMA. ACIDENTE NÁUTICO. TRIBUNAL MARÍTIMO. 

PARECER. EFEITOS. O tribunal marítimo é órgão integrante da 

administração auxiliar do poder judiciário, com competência para processar 

e julgar acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre, 

definindo sua natureza e extensão, indicando suas causas, indicando os 

responsáveis, aplicando-lhes penas administrativas e propondo medidas 

preventivas e de segurança para a navegação. Seus pareceres são 

suscetíveis de reexame pelo poder judiciário, pois tem caráter relativo, não 

se cogitando de coisa julgada. Avaliação da culpa. Novo critério. Variações 

subjetivas do standard proposto como modelo geral, na doutrina tradicional. 

Individuo que, na situação concreta, ou no cumprimento de seus deveres, 

podia dispor de informações ou potencialidades notavelmente superiores as 

do homem médio. Consoante novo critério de avaliação da culpa, que tem 

em conta variações subjetivas do standard proposto como modelo geral, na 

doutrina tradicional, quando entra em jogo a responsabilidade de sujeitos 

que disponham de informações, notavelmente superiores as do homem 

médio, estas devem conduzir a maior severidade na apreciação da conduta 

do agente. Sentença mantida. Voto vencido. (TJRS - AC nº 70001379965 - 

9ª Câmara Cível - Rel. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira - j. 29.04.2002). 

 

                                                           
8 Lei do Transporte Aquaviário. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9432.htm>.  Acesso 
em: 14 de mai. 2019. 
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 No caso do Tribunal Marítimo, se verifica o que é denominado pela doutrina 

como Jurisdição Anômala, que consiste na situação na qual um órgão diverso do 

Poder Judiciário exerce a atividade judicante. O mesmo exerce além da função 

administrativa, também a função legislativa e julgadora, atividades atípicas. Sendo 

assim, em razão dessas especificidades, é sustentado que se trata de um órgão 

administrativo judicante de competência quase jurisdicional (MARTINS, 2015.) 

Essa jurisdição do Tribunal Marítimo é exercida de maneira voluntária ou 

contenciosa.  Na primeira, são impetrados processos administrativos de expediente 

designando atribuições mais extensivas do tribunal, enquadrando as diversas 

atividades que dispõe sobre o registro de propriedade naval, direitos reais que 

incidem sobre as embarcações e o controle administrativo das atividades 

relacionadas com a armação nacional e os registros marítimos. Já na jurisdição 

contenciosa, se enquadram os processos administrativos punitivos e  

sancionadores.  

Desta forma, é evidente que o Tribunal Marítimo representa um papel de 

grande relevância no que concerne a resolução de conflitos e lides que envolvem 

suas atribuições no âmbito do Direito Marítimo em território nacional, contribuindo 

diretamente para a segurança da navegação e da vida humana, com sua área de 

atuação que vai desde a suspenção da circulação de embarcações irregulares à 

proteção meio ambiente. 

 

4.  Os contratos no Direito Marítimo 

 

Inicialmente, insta abordar acerca da conceituação doutrinária de Contrato. 

Segundo o conceito de Clóvis Bevilaqua (1934, p. 25), contrato é um “acordo de 

vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos”.  No ramo 

direito marítimo é muito comum que as negociações sejam entre partes de 

diferentes países, através de contratos internacionais, que “tem caráter internacional 

quando, pelos atos concernentes à sua celebração ou sua execução, ou a situação 

das partes quanto à sua nacionalidade ou seu domicílio, ou a localização de seu 

objeto, ele tem liame com mais de um sistema jurídico.” (BAPTISTA, p. 23) 
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No que diz respeito à indústria internacional de transporte marítimo, essa opera 

através de diversos tipos de contrato. Dentre os mais utilizados, figuram os Contratos 

de fretamento, de tonelagem e de transporte. Em relação aos contratos de 

afretamento, estes se dividem, sendo mais utilizados os de afretamento por viagem, 

por período ou tempo e a casco nu.  

 

4.1  Direitos Reais nos Contratos Marítimos  

 

 

Inicialmente, insta salientar que as embarcações possuem qualidade da 

propriedade de coisas, onde cada um desses contratos concedem os direitos de 

dispor, usufruir ou usar, dependendo de qual será escolhido para ralação jurídica 

em questão.  

No que concerne ao direito de usar, esse é ligado ao direito de ter posse, 

dando assim o de exercer a gestão náutica da embarcação, que consiste em dotar 

o navio com comando, equipamento e à armação, os salários da tripulação, a sua 

manutenção e as demais questões gerais relacionadas. A gestão comercial 

também é definida pela Resolução nº 1.811/20109 da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ), em seu art. 2º, incisos I e II: 

Gestão náutica da embarcação: é o controle efetivo pela empresa brasileira 

de navegação sobre a administração dos fatos relativos ao 

aprovisionamento, equipagens, à navegação, estabilidade e manobra do 

navio, à segurança do pessoal e do material existente a bordo, à operação 

técnica em geral, ao cumprimento das normas nacionais e internacionais 

sobre segurança, prevenção da poluição do meio ambiente marinho e 

direito marítimo, e à manutenção apropriada da embarcação. 

Gestão comercial da embarcação: é o controle efetivo pela empresa 

brasileira de navegação sobre a negociação de contratos de transporte ou 

de operações de apoio marítimo e portuário, inclusive o adimplemento das 

                                                           
9 RESOLUÇÃO N° 1811 - ANTAQ, DE 2 DE SETEMBRO DE 2010 (alterada pela resolução nº 2834-antaq, de 15 de 
março de 2013). Disponível em: < http://web.antaq.gov.br/Portal/pdfSistema/Publicacao/0000008521.pdf>. 
Acesso em: 20 de mai. 2019. 

http://web.antaq.gov.br/Portal/pdfSistema/Publicacao/0000008521.pdf
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obrigações comerciais assumidas nas esferas pública e privada. (BRASIL, 

2010) 

Em relação ao direito de fruir a embarcação consiste na obtenção dos 

benefícios provenientes do emprego comercial do navio, que são concedidos por 

meio de contratos de afretamento ou transporte. Por fim, o direito de dispor é aquele 

que concede ao proprietário o direito de alienar a embarcação a terceiros, podendo 

até mesmo fazer alterações ou desmanchá-la.  

Sendo assim, é possível definir sob essa perspectiva os contratos de 

afretamento como aquele o fretador, por meio de contrato, transfere ao afretador 

direito de fruir a embarcação, por certo período de tempo. No caso do afretamento a 

casco nu, é transferido, também, o direito de usá-la. 

 

5. Os Contratos de Afretamento 

 

Dentre as inúmeras definições doutrinárias, afretamento é o contrato por meio 

do qual o fretador cede ao afretador, por certo período, direitos sobre o emprego da 

embarcação, podendo ou não transferir sua posse (FERNANDES e LEITÃO, 2007). 

Em outras palavras, eles são verificados quando  é contratado pelas partes que uma 

fará o transportar de uma carga partindo de um local para outro, tendo como retorno 

o pagamento do frete. 

Urge definir e conceituar as partes contratantes nos contratos de afretamento, 

denominadas de players, tendo como principais figuras dessa relação a do armador, 

conhecido também como fretadores, e a do afretador. A armação é o ato pelo qual o 

armador apresta a embarcação, deixando-a preparada em todos os sentidos para 

operar comercialmente e empreender as aventuras marítimas (MARTINS, 2005). 

Sendo assim, armador é a pessoa física ou jurídica responsável por arma a 

embarcação visando a sua exploração comercial através do transporte de 

mercadorias. 

Devido à possibilidade em muitos casos ocorrer do proprietário da 

embarcação, não necessariamente, ser o armador, esse conceito é dividido em 

armador proprietário e armador não proprietário. O armador proprietário é aquele 
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que arma e explora comercialmente a embarcação registrada em seu próprio 

nome, já o segundo, não proprietário, é aquele que arma e explora 

comercialmente o navio de terceiros para o transporte de mercadorias (MARTINS, 

2005). 

No que diz respeito ao afretador, pode ser definido como aquele que toma a 

embarcação em afretamento, mediante o pagamento de uma compensação 

financeira, para explorar a atividade de transporte de mercadorias. No mercado, 

ocorre dessa posição ser ocupada por empresas de grande porte dos mais 

variados ramos, como por exemplo, a indústria petrolífera. 

A figura do shipbroker, apesar de não ser parte direta no contrato, possui 

papel relevante por operarem como intermediários entre os afretadores e os 

fretadores, sendo remunerados com uma porcentagem de comissão e cima do 

valor total do contrato. 

Levando em consideração o grande volume de valores envolvidos e o 

desempenho dos negócios dentro da prática diária no âmbito das relações 

jurídicas na qual o afretamento é utilizado, as partes geralmente não possuem um 

período de tempo muito longo disponibilizado para a negociação das cláusulas 

contratuais. 

Dada essa necessidade, são utilizados formulários ou contratos-padrão, que 

são utilizados como fundamento para a celebração do contrato. No contexto do 

mercado internacional, é prática comum esses contratos serem formalizados por 

meio de cartas-partidas internacionais, de caráter standarts, que são espécies de 

contratos padrões. 

Sendo assim, outro elemento essencial é a denominada charter party, carta 

de afretamento ou carta-partida, na qual afretadores e fretadores, na maioria dos 

casos com assessoria do shipbroker, estabelecem todas as condições do aluguel 

do navio para determinada viagem ou por tempo, cobrindo mais de uma viagem, 
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em geral estabelecendo demais termos como o estabelecimento de demurrage10 e 

despatch11.  

Essa carta-partida é o instrumento que comprova a existência do contrato de 

fretamento e, em regra, é escolhida pelo afretador (MARTINS, 2015). Ao definir 

qual o mais adequado, geralmente são utilizados critérios ligados aos aspectos 

comerciais, técnicos operacionais, e até mesmo, jurídicos, devendo ter uma 

tradição de utilização para reconhecimento das cortes e tribunais arbitrais. 

Sendo de amplo conhecimento das partes envolvidas, não se faz necessária 

a negociação dos termos dos formulários, o que torna o processo de negociação 

mais célere e, devido a sua tradição traz ampla segurança jurídica sobre a 

aplicação das cláusulas nos mais variados casos in concreto, principalmente com 

as diversas decisões nas cortes internacionais.  

Acontece que para melhor adequação ao caso em si, podem ser negociadas 

cláusulas adicionais, denominadas riders. Com a finalização da minuta contratual, 

é emitido um documento denominado RECAP, onde são descritas as 

particularidades do contrato, como os termos adicionados. 

 No Direito brasileiro, são previstos elementos essenciais que devem estar 

presentes em uma carta-partida, disposto no artigo 567 do Código Comercial, vide: 

 

1 - o nome do capitão e o do navio, o porte deste, a nação a que pertence, e 

o porto do seu registro (artigo nº. 460); 

2 - o nome do fretador e o do afretador, e seus respectivos domicílios; se o 

fretamento for por conta de terceiro deverá também declarar-se o seu nome 

e domicílio; 

3 - a designação da viagem, se é redonda ou ao mês, para uma ou mais 

viagens, e se estas são de ida e volta ou somente para ida ou volta, e 

finalmente se a embarcação se freta no todo ou em parte; 

                                                           
10 A demurrage é uma multa por retenção do navio no porto além do prazo estabelecido para 

embarque e desembarque, visto que excedido esse prazo o armador estaria perdendo dinheiro 

a partir do frete combinado. 

11 O despatch, ao contrário, é um prêmio pago pelo armador ao embarcador pela eficiência no 

embarque e desembarque e por liberar o navio antes 
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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; 

7- se há lugares reservados no navio, além dos necessários para uso e 

acomodação do pessoal e material do serviço da embarcação. 

8- todas as mais estipulações que as partes acordarem. (BRASIL, 1850) 

 

Em relação à classificação, os contratos de afretamento se dividem em por 

viagem, por período e a casco nu. Sendo especializados para diferentes setores 

da indústria, podem ser citados como os mais utilizados para fretamentos a tempo 

a Baltime e a Nype, no fretamento a casco nu a Barecon (Bimco), e a Gencon 

(Uniform General Charter) e Intertanko nos fretamentos por viagem (MARTINS, 

2015). 

 

5.1 Contrato de Afretamento por Viagem 

 

A definição do contrato de afretamento por viagem, conhecido no mercado 

internacional como Voyage Charter Party (VCP), é disposta na Lei n° 9.432 de1997. 

Em seu artigo 2°, III, como sendo o contrato em virtude do qual o afretador recebe a 

embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo 

determinado.  

A sua duração é delimitada pela rota a ser cumprida pela embarcação, onde o 

ponto de partida é o porto de carga e finalizado no porto de descarga, sendo 

realizado quando as partes contratam todo ou parte do navio, pela quantidade de 



32 
 

viagens acordadas, para o transporte de mercadorias, tendo como contrapartida o 

pagamento de uma compensação financeira. 

Nesse tipo de contrato, a gestão comercial e náutica do navio ficam à cargo 

do armador, devendo a embarcação ser fornecida com tripulação, equipamento e as 

demais demandas necessárias para que a viagem seja realizada sem interrupções, 

como os custos de combustível.  

No que diz respeito à responsabilidade civil, essa também será do fretador, 

que responderá pelos eventuais danos ocasionados à carga e pelos prejuízos 

causados a terceiros durante a viagem (COOKE, 1993).  

 

5.2 Contrato de Afretamento a Casco Nu 

 

Os contratos de “afretamento”12 a casco nu, conhecidos como bare boat ou 

demise charter party, são definidos legalmente13 como o contrato em virtude do qual 

o afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo determinado, 

incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação. Ou seja, o proprietário 

do navio cede o uso e o controle do mesmo, por tempo determinado, ao afretador 

(SCRUTON, 1984)  

No contrato de afretamento a casco nu, é transferido para o afretador, além 

do direito de fruir, o direito de usar a embarcação. Por se assemelhar a um contrato de 

aluguel, cabe ao afretador a gestão náutica e comercial do navio, o recebendo 

desarmado, devendo então prover com equipamentos, tripulação, comandante e 

todas as demais providências para que o navio possa ser utilizado de forma plena, 

agindo como proprietário,  inclusive, ao arcar as despesas portuárias, combustível, 

salários da tripulação, entre outros (SCRUTON, 1984.) 

Em relação à responsabilidade pelos atos do comandante e da tripulação do 

navio, ainda que alguns membros tenham sido contratados pelo proprietário, ela 

sempre caberá ao afretador. No âmbito da responsabilidade civil, o afretador 

                                                           
12 Apesar de ser considerado por alguns autores como afretamento, alguns doutrinadores 

entendem que o bare boat charter configura, na realidade, um arrendamento do navio. 

13 A definição é dada pela Lei n° 9.432 de1997, artigo 2°, I. 
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também responde por eventuais danos à carga e prejuízos causados a terceiros 

durante, devendo arcar com os custos da contratação a contratação do Protecting 

and Indemnity Club, que consistem em clubes de seguro de responsabilidade civil 

do armador.14  

 

5.3 Contrato de Afretamento por período 

 

Definido como contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação 

armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado15, o contrato 

de afretamento por período, conhecido como time charter, é um contrato de aluguel 

onde a embarcação é disponibilizada pelo fretador ao afretador por certo período de 

tempo.  

Nesse contrato, o armador, que pode ser proprietário ou não do navio, coloca 

o navio à disposição do afretador de forma que possa cumprir seus compromissos 

comerciais transportando a carga de terceiros, durante o prazo contratualmente 

estabelecido (WILFORD, 1989).  

Ao contrário do que ocorre nos contratos de afretamento a casco nu, no time 

charter, ao ser colocado à disposição o navio deve estar armado, ou seja, tripulado 

e, preferencialmente, em uma boa localização geográfica. Os direitos de fruir a 

embarcação são, na prática, concedidos de forma mais ampla nos afretamentos por 

período do que nos afretamentos por viagem. 

Nessa conjuntura, o proprietário é detentor da gestão náutica da embarcação, 

cabendo a ele a obrigação de contratar o comandante, a tripulação e providências 

que o armador, ou afretador, deverão realizar para que a embarcação seja apta 

para navegar, assim como, possua condições de operar ao longo da vigência do 

contrato. Também caberá ao fretador a gestão comercial do navio, ficando a cargo 

do afretador apenas a função de instruir ao comandante, com informações 

comerciais como, por exemplo, a que porto dirigir-se (WILFORD, 1989).   

                                                           
14 Geralmente, o seguro P&I cobre danos à equipamentos, acidentes pessoais etc. 

15 A definição é dada pela Lei n° 9.432 de1997, artigo 2°, II. 
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Quanto à responsabilidade civil, caberá ao afretador responder por eventuais 

danos ocasionados à mercadoria transportada, e o fretador responderá, em face 

terceira, pelos prejuízos e perdas ocorridas durante o percurso e o período de 

vigência do contrato em questão. 

No que diz respeito às cartas-partidas, os formulários mais utilizados nos 

contratos de afretamento por período são New York Produce Exchange Form  1946 

(NYPE 1946)16, o NYPE 1993, o BALTIME17 1939 (Revisada em 1984) e o 

SHELLTIME, do ramo de transporte de combustível em navios tanques. 

Apresentados os principais contratos de afretamento e suas diferenças, segue 

tabela exemplificativa para melhor visualização. O tipo de contrato mais adequado é 

escolhido sempre de acordo com o caso concreto em questão, sendo definidas 

pelos players as inclusões de cláusulas que se adéquam a realidade empírica. 

Segue tabela comparativa com as diferenças entre os tipos de contrato de 

afretamento.  

TABELA 1 – QUADRO COMPARATIVO 

Tipo de contrato de 

afretamento 

Objeto Gestão Responsabi-

lidade pela carga 

Responsabilidade 

perante terceiros 

Por Viagem 

(“Voyage 

Charter”) 

 Transporte 

 Afretador: aquele que 

entrega a carga para ser 

transportada. 

Fretador: transportador. 

 

Náutica e 

Comercial: 

Fretador 

 

 

 

   Fretador 

 

 

 

   Fretador 

Casco nu 

(“Bareboat 

Charter”) 

 

Locação: 

Cessão do navio 

desarmado e sem 

tripulação. 

 

 

Náutica e 

comercial: 

Afretador 

 

 

  Afretador 

 

 

  Afretador 

Por Período 

(“Time 

Charter”) 

 

Prestação de serviços: 

Cessão do navio armado e 

 

Náutica: 

 

 

 

 

                                                           
16 Formulário de afretamento por período aprovado pela Bolsa de Afretamento americana. 

17 Formulário padrão para afretamento por tempo, editado pela BIMCO (The Baltic & International Maritime 
Council, que é uma das maiores organizações de shipping do mundo. 
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tripulado para realizar 

viagens determinadas pelo 

afretador. 

Fretador  

 

Comercial: 

Fretador 

   Afretador    Fretador 

Fonte: Autoria própria. 

 

6. Conflitos contratuais típicos nos contratos de afretamento 

 

É inerente às relações humanas possíveis e eventuais conflitos, ainda mais 

quando se diz respeito à alta complexidade das mesmas. No âmbito das relações 

contratuais, esse fenômeno se repete e por mais completa que as cláusulas e as 

previsões estipuladas sejam, há a possibilidade de lides se originarem por inúmeros 

motivos diferentes gerando o inadimplemento e, até mesmo a resolução antecipada 

do contrato. 

A primeira definição internacional unificada do que seria uma reclamação de 

natureza marítima teve origem a Convenção de Bruxelas de 1926. Já em relação 

ao conceito de disputa marítima, teve previsão na Convenção de Arresto de 199918  

que, apesar de não ser ratificada em território nacional, traz em seu artigo primeiro 

a definição de que a Reclamação marítima , maritime claim, sendo decorrente de 

eventos que lista em um rol. 

Dentre eles, por exemplo, como salários e outras quantias devidas ao 

comandante, oficiais e outros tripulantes do navio, relativamente a seus empregos 

a bordo do navio, incluindo custos de repatriamento e contribuições de seguridade 

social pagáveis em benefício dos mesmos e qualquer acordo relativo ao transporte 

de bens ou passageiros a bordo do navio, quer parte de um contrato de 

afretamento quer de outra forma acordado. 

No âmbito dos contratos de afretamento, existem conflitos que comumente 

ocorre dentro do contexto internacional, podendo ser citados casos de 

navegabilidade, conhecido como seaworthiness, atrasos no delivery ou redelivey, 

bad performance, no que diz respeito à velocidade e/ou consumo e o demurrage. 

                                                           
18 O texto completo da United Nations/ International Maritime Organization Diplomatic Conference On Arrest 
Of Ships, 1999. A/CONF.188/6 pode ser encontrado em: <http://www.unctad. org/en/docs/imo99d6.pdf>. 
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Além desses, também podem ser citados inadimplementos contratuais, como 

o não pagamento das taxas de afretamento em razão do off-hire, disputas 

contratuais, como a cobrança de excesso de combustível nas embarcações pelo 

Afretador, desequilíbrios contratuais, como em casos de hardship e force 

majeure19 e a rescisão antecipada do contrato. 

 

6.1      Demurrage  

 

O demurrage, na doutrina pátria é denominado sobreestadia ou 

sobredemora, consiste na quantia paga pelo afretador ao armador-fretador quando 

o navio ultrapassa o tempo de estadia (laytime) por fato não imputável ao 

armador-fretador (MARTINS, 2015).  

Em outro ponto de partida, esse conceito pode ser compreendido a partir da 

apreciação do de estadia, período acordado entre as partes do contrato, em que o 

armador, ou operador do navio, põe e mantém este à disposição do afretador para 

as operações de carga ou descarga e durante o qual não é devido qualquer 

pagamento. Segundo esse enfoque temporal, sobreestadia é a utilização do navio 

além da estadia, é utilizado tanto para significar demora quanto para se referir à 

remuneração paga em consequência da demora.  

Sobre sua natureza jurídica, questão amplamente discutida na doutrina 

internacional, Sampaio de Lacerda (1984, p. 191.) em sua obra aborda sobre essa 

dificuldade na caracterização desse instituto: "uma pena, uma multa, ou 

simplesmente um suplemento do frete (jurisprudência francesa)". Eliane Martins 

(2015) apresenta que se destacam entendimentos recentes que sustentam o 

caráter de cláusula penal de sanção econômica, contra parte infringente da 

obrigação. 

No direito comparado, Ripert Georges (1954) defende que se trata de 

indenização convencionada pelas partes pelo atraso do afretador no cumprimento 

                                                           
19 Force Majeure, Força Maior, por um lado, aplica-se a casos em que o desempenho se tornou 
(temporariamente) impossível devido a um evento além do controle de uma parte, embora todas as medidas 
de precaução razoáveis tenham sido tomadas. Hardship, por outro lado, lida com casos onde o desempenho 
acordado é basicamente ainda possível. No entanto, os fatos subjacentes substancialmente alterada para que o 
cumprimento acordo seria economicamente prejudicial. 
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de uma de suas obrigações. O espanhol Francisco Farina (1948, p. 180.), 

substância esse entendimento, in verbis: 

No frete ou preço do transporte, subentende-se incluídos os dias 

necessários para carga e descarga. Ao ver-se impossibilitado de realizar 

essas operações, no prazo pré-fixado, e permanecendo ‘imobilizado’ o 

navio, ocorre um prejuízo para o armador, que tem direito à indenização, 

por parte dos afretadores ou consignatários, mediante o recebimento de 

uma quantia fixada em função da tonelagem do navio, até o mesmo 

terminar a carga e/ou descarga. (FARINA, 1948, p. 180, tradução nossa). 

 Ainda no contexto do Direito Internacional, na França, na Alemanha e em 

Portugal se entende pela natureza do demurrage como complemento do frete, caso 

haja previsão contratual. No contexto do Direito americano, é pacífico que possui 

natureza compensatória (MARTINS, 2015). 

No que diz respeito à sua função, o jurista sueco especialista em Direito 

Marítimo, Hugo Tiberg (1971), defende que existem três diferentes perspectivas que 

podem ser positivas ou negativas, variando de acordo com a parte da relação 

jurídica analisada, podendo ser reparativa, de retenção ou punitiva. 

Em relação ao armador, a indenização possui caráter benéfico, por ser 

caracterizada como uma compensação pela retenção do navio, por parte do 

afretador, assim como, pelo período contratado para a estadia, tendo finalidade 

reparatória, que o autor denomina de reparative function (TIBERG, 1971). Dentre 

todas as finalidades do demurrage, a de indenizar pode ser considerada a principal 

delas. 

Pelo ponto de vista da parte que paga, é possível se verificar ambos os 

aspectos. No positivo, ela concede ao afretador a possibilidade da retenção do navio 

após o se esgotar o período da estadia permitida. Caso não houvesse essa previsão 

contratual, o armador teria o direito de sair com a embarcação assim que expirasse 

a estadia contratada. O doutrinador denominou essa função como retentive function. 

Em contrapartida, seguindo pelo lócus da parte que paga, o ponto negativo se 

manifesta em razão de seu caráter punitivo, tendo em vista que é devida por não ter 
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realizado as operações de carga e descarga dentro do tempo de estadia estipulado, 

nomeada como punitive function (TIBERG, 1971). 

Alguns contratos limitam a quantidade máxima de sobrestadia. Sendo assim, 

a partir desta quantidade, a sobrestadia precisa se tornar líquida. A liquidação é feita 

em juízo ou arbitragem, conforme previsto no contrato, aplicando-se o valor de 

mercado da data da ocorrência da sobrestadia. Existem inúmeras questões 

responsáveis por gerar um demurrage excessivo por parte do afretador, como erro 

de cálculo das pranchas e ritmos de carga e descarga, o tempo de estadia, possível 

incidência de feriados, entre outros detalhes. 

 Muita das vezes, em razão da falta de acordo entre as partes, essas 

questões são levadas para análise no poder judiciário ou em um tribunal arbitral. Em 

razão disso, fazer o gerenciamento dos riscos se apresenta sempre como uma 

opção efetiva para evitar a sobrestadia e, consequentemente, o pagamento de 

indenização. 

 

6.2  Off-hire 

 

Inicialmente, se faz necessária a apresentação do conceito de hire, frete na 

doutrina pátria, que consiste na contraprestação pecuniária pela utilização do navio 

ou pelo serviço de transporte marítimo de mercadorias, referenciando o frete-

transporte (MARTINS, 2015). 

As regras do pagamento do hire são definidas na carta-partida, incluindo 

questões como a moeda, a unidade de medida a qual está relacionada, o local e a 

data em que deve ser efetuado, assim como todas as demais questões referentes 

ao seu adimplemento. 

Sendo considerado como a obrigação principal do afretador, é pacífico no 

mercado de shipping a existência de três modalidades de cláusulas em relação ao 

momento em que o pagamento deve ser efetuado. Eliane Martins (2015, p. 397), em 

sua obra, apresenta: 
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freight payable at destination collect20 (frete pagável no destino): frete pago 

na ocasião da entrega da mercadoria, no porto de destino, ou do navio; o 

frete é pago pelo importador, na chegada ou retirada da mercadoria.  

freight collect: frete a pagar em local diverso daquele do embarque ou 

destino. 

freight prepaid (ou advanced freight): frete pago antecipadamente.  

(MARTINS, 2015, p. 397) 

 

De acordo com a com a cláusula escolhida pelas partes, há implicações 

inclusive em ralação a quem será o responsável por adimpli-la. No caso da freight 

prepaid, caso ocorra a avaria da carga, deve ser feita uma análise para verificar se 

haverá ou não direito a restituição. No caso da freight collect, em regra, na hipótese 

em que houver avaria da carga, o hire não será devido. 

 Em contramão, caso a carta-partida possua a cláusula ship lost or not lost, e 

a perda não resultar da inavegabilidade do navio desde o início da viagem, haverá 

de ser realizado o pagamento do frete. Em outras palavras, o frete será devido 

ainda nos casos em que o navio e a carga tenham se perdido, desde que por 

fatores que não decorrem da falta pessoal do fretador e ou da comprovação da 

inavegabilidade desde início da aventura marítima (MARTINS, 2015). 

Além dessas, prevendo a possibilidade de conflitos, é de costume das partes 

estipularem por meio da carta-partida a cláusula lien favorecendo o fretador, dando 

assim ao mesmo o direito de retenção na carga nas hipóteses em que o a 

mercadoria não tenha sido paga. Outra possibilidade é a da cobrança de frete 

adicional, nos casos em que o navio não consiga aportar no local determinado 

inicialmente.  

No que concerne aos conflitos, além da possibilidade do não pagamento do 

frete, há também a questão da suspensão do contrato de fretamento em razão do 

off-hire. Esse consiste na hipótese da suspensão com fundamento na colocação do 

navio fora de pagamento por indisponibilidade. Ocorre nos casos em que a 

embarcação se encontra fora de  fretamento, ou seja, em inavegabilidade absoluta 

ou relativa, deixando assim de apresentar as condições acordadas no contrato de 

afretamento. 

                                                           
20 Também é conhecido como freight payable on delivery, delivery freight e freight foward.  
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Em regra, é pacífico no mercado de shipping que, em regra, se consagrada à 

situação off-hire, em algumas hipóteses específicas as modalidades de contrato de 

fretamento, o hire não é pago e nem pode ser exigido. Independentemente da 

modalidade do contrato de fretamento, usualmente a prerrogativa de off-hire 

encontra fundamento em cláusula contratual específica.  Em relação a essa 

cláusula, Eliane Martins (2015, p.398), in verbis: 

 

A off-hire clause (ou breakdown clause) é a cláusula que perrmite a 

colocação do navio fora do fretamento nas hipóteses em que o navio deixe 

de atender às condições acordadas. Usualmente, qualquer causa que 

torne o navio indisponível para o afretador autoriza a suspenção 

automática do pagamento do frete. (MARTINS, 2015, p. 398) 

 

A formalização e a prova se dá por meio do off-hire certificate, que certifica 

que o navio está fora de utilização. No que diz respeito à sua constituição, deve ser 

assinado pelo comandante do navio e pelo afretador, constando o registro da hora 

da interrupção, além, da quantidade de água e óleo existentes a bordo no momento 

(COLLYER e COLLYER, 2002). 

Dentre as diferenças entre as modalidades de contratos de afretamento, 

existem certas particularidades que variam de acordo com o caso em tela. No 

contrato de afretamento por tempo, por exemplo, é possível que o afretador 

coloque o navio em off hire dentro de qualquer hipótese que afete a navegabilidade 

ou operacionalidade do navio.  

Por outro lado, no contrato de afretamento a casco nú quando se tratar de 

armador disponente, este não poderá colocar o navio off-hire , porque não haverá 

descumprimento de cláusula contratual por parte do paritário, pois que sua única 

obrigação é a entrega do navio. Nesse contexto, a única possibilidade do 

proprietário colocar o navio em off hire seria pelo não pagamento do hire.  

Na legislação pátria é previsto que o contratante lesado pelo inadimplemento 

de obrigação originada de contrato bilateral, sendo o fretador no caso em tela, em 

situação de indisponibilidade do navio, há a opção de pedir a rescisão contratual 

com perdas e danos, se constatado lesão pelo inadimplemento culposo do 
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contrato21, ou ainda, exigir o cumprimento contratual, inclusive com perdas e danos, 

caso seja o caso.22 

  No caso em que não há o cumprimento com o pagamento do frete, a 

legislação cabe ação de cobrança de hire nos contratos de fretamento, com 

previsão no art. 206, parágrafo 5°, I, do Código Civil: “Prescreve em cinco anos I- a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou 

particular” (BRASIL, 2003). 

Há também a opção da utilização de métodos alternativos de resolução de 

conflitos, como a arbitragem, estipulada na carta-partida por meio de cláusula 

compromissória. A Arbitragem Marítima Internacional é comumente utilizado como 

instrumento no mercado de shipping. 

 

7.  A arbitragem como método de resolução de conflitos  

 

As relações humanas têm se mostrado cada vez mais complexas com o 

passar dos anos. Dessas relações se originam conflitos que, muitas das vezes, se 

recorre ao Poder Judiciário para ser solucionados. Acontece que, em razão da 

morosidade e do sobrecarregamento da jurisdição estatal, existem esferas em que 

esse meio não se mostra como o mais efetivo, sendo necessárias alternativas para 

que seja resolvido de forma mais célere. A necessidade de um método alternativo 

se faz ainda mais presente nos casos de contratos internacionais, que possuem a 

barreira das jurisdições internas.  

Uma dessas áreas é a relacionada aos conflitos originados de contratos entre 

partes de diferentes nacionalidades. Por muitas vezes envolverem temas 

específicos e sensíveis, que podem gerar uma série de efeitos dentro do sistema 

financeiro em questão, a demora em se chegar a uma solução assim como o 

vazamento de alguma informação confidencial podem gerar prejuízos irreversíveis 

para a empresa envolvida, ou até mesmo, em todo um sistema econômico.  

                                                           
21 Segundo os arts. 472 e 475  do Código Civil c/c arts. 402 a 404. 
22 Segundo arts. 475 do Código Civil c/c arts. 402 a 404. 
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Nesse contexto, os métodos alternativos de resolução de conflitos se 

apresentam como uma opção mais célere e com perspectiva de soluções mais 

satisfatórias para as partes envolvidas. Como cada um possui características 

próprias, a escolha de qual alternativa utilizar pode variar de acordo com as 

particularidades da demanda.  

Dentre o rol de opções figura a Arbitragem, mecanismo heterocompositivo 

para solucionar controvérsias. Com características como celeridade, informalidade, 

confidencialidade e especialização dos árbitros em relação ao objeto da lide, além 

da possibilidade de solucionar litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

É imemorial abordar a temática da historicidade do desenvolvimento da 

arbitragem, vez que sua origem remonta aos primeiros agrupamentos e civilizações 

humanas. Num recorte brasileiro, a arbitragem está prevista em território nacional 

desde as Ordenações Filipinas, enquanto no âmbito internacional há autores que 

apontam a Grécia enquanto origem do fenômeno.  

Não obstante as tentativas infrutíferas de formar um marco cronológico 

consolidado e fixo que desse início ao seu desenvolvimento, cabe notar, através de 

um parâmetro menos especulativo, que a arbitragem existe no mundo desde a 

ausência de um Estado que reivindicasse a exclusividade da função jurisdicional. 

Nas palavras de Carlos Alberto Carmona (2003, p. 51), é definido como:  

 

meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de uma 

ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, 

decidindo com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão 

destinada a assumir a mesma eficácia da sentença judicial (CARMONA, 

2003, p. 51). 

 

Cabe mencionar que esse instrumento alternativo de solução de litígios é 

visto ainda nos dias atuais com  certo grau de incerteza e insegurança. Por exemplo, 

a Lei Brasileira de Arbitragem (Lei nº 9.307/1996) ainda nos seus primeiros anos de 

vigência foi taxada de inconstitucional sobre a argumentação de que cercearia o 

acesso dos cidadãos ao Poder Judiciário. Argumento esse que foi desconsiderado 
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pela declaração incidental de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal no 

Agravo Regimental na Sentença Estrangeira nº 5.206-7. 

Outrossim, sob uma ótica doutrinária muitas foram às controvérsias e debates 

que buscavam indagar sobre as verdadeiras representações da instituição, 

especialmente quando se insere no contexto histórico da primeira metade do século 

XX23.  

Discutia-se a respeito da natureza constituinte da arbitragem, sendo essa 

uma discussão de suma importância para o seu desenvolvimento, uma vez que, ao 

ter  sua natureza instrumental  considerada como  unicamente contratual favoreceria 

o seu desenvolvimento e evolução, tendo em vista que, ao revés, ao ser 

considerada jurisdicional seria capaz de supostamente  fazer concorrência com às 

jurisdições estatais (GAILLARD, 2014). 

Com a morosidade do Sistema Judiciário Estatal, provocado principalmente 

pelo seu sobrecarregamento, devida a alta demanda processual, os meios 

alternativos de resolução de conflitos se apresentam como uma opção célere e vem 

sendo cada vez mais utilizadas, dentre elas, a Arbitragem, regulamentada no Brasil 

pela Lei nº 9.307/1996.   

Com a possibilidade de solucionar litígios relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis, a arbitragem não pode ser concebida sob outra ótica senão enquanto 

um instrumento regido pelo princípio basilar da autonomia da vontade das partes. De 

acordo com a obra de Fernando Fortes Said Filho (2016, p. 271), o autor enxerga a 

arbitragem enquanto um “instrumento de alargamento das vias de acesso à justiça”.  

Logo, emerge a arbitragem enquanto um mecanismo alternativo de assegurar 

a efetivação e celeridade no acesso à justiça e corrigir as deficiências causadas pela 

crise do Poder Judiciário. Esta crise que decorre, em função da “explosão de 

litigiosidade” e concomitantemente a incapacidade do mesmo de atender de forma 

adequada à complexidade das demandas que surgem na contemporaneidade. 

Sendo assim, com a especialidade do julgador com a escolha dos árbitros 

pelas partes, a confidencialidade do procedimento e, principalmente, a escolha da lei 

                                                           
23 sobre essa questão, ver, por exemplo, o capítulo consagrado à natureza da arbitragem por H. Motulsky, 
Ecrits, vol. II: Etudes et notes surl´arbitrage. Paris: Dalloz, 1974, p 5 ss. 
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utilizada para análise do caso, a arbitragem internacional se mostra ideal para o 

cenário em que envolve partes de diferentes países.  

 

7.1 A arbitragem no Brasil 

 

No Brasil, com a morosidade do Sistema Judiciário Estatal, provocado 

principalmente pelo seu sobrecarregamento, devida alta demanda processual, os 

meios alternativos de resolução de conflitos se apresentam como uma opção célere 

e vem sendo cada vez mais utilizadas, dentre elas, a Arbitragem, regulamentada 

pela Lei nº 9.307/1996, que possui regras sobre procedimentos, execução e 

reconhecimento de decisões brasileiras e estrangeiras, similares aos da Convenção  

de  Nova    Iorque   e  da   UNCITRAL. 

A Lei de Arbitragem brasileira teve sua constitucionalidade questionada no 

Supremo Tribunal Federal.  Após cinco anos, em 2001, foi declarada constitucional, 

sendo o entendimento firmado no julgamento de recurso em processo de 

homologação de Sentença Estrangeira (SE 5.206)24. A referida lei segue em vigor no 

ordenamento jurídico nacional e o desenvolvimento da cultura arbitral no país tem 

sido cada vez mais fomentado, se tornando seu uso comum na resolução dos mais 

variados conflitos. 

Ainda em relação ao desenvolvimento da cultura arbitral no Brasil, no ano de 

2015 foi promulgada a nova Lei de Arbitragem, 13.129/201525, que incentivou ainda 

mais o uso desse meio como instrumento para dirimir lides, sendo adotada 

principalmente entre empresas e pessoas jurídicas.  

 Dentre as inovações, figuram a possibilidade dos árbitros na concessão de 

tutelas de emergência, que já vinha sendo comum na arbitragem internacional.  Na 

                                                           
24 O recurso é o caso piloto (leading case) sobre a matéria. Trata-se de uma ação movida a partir de 1995. A 
empresa, de origem estrangeira, pretendia homologar um laudo de sentença arbitral dada na Espanha, para 
que tivesse efeitos no Brasil. A princípio, o pedido havia sido indeferido. Entretanto, em 1996, foi promulgada a 
Lei 9.307, que dispensaria a homologação desse laudo na justiça do país de origem. Durante o julgamento do 
recurso, o ministro Moreira Alves levantou a questão da constitucionalidade da nova lei. 
25 Altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar 
o âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes recorrem a órgão 
arbitral, a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de 
urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral e a sentença arbitral, e revoga dispositivos da Lei nº 9.307, de 
23 de setembro de 1996. 
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Lei Modelo da UNCITRAL, por exemplo, é previsto expressamente essa 

competência em seu artigo 17: 

 

Artigo 17. A menos que as partes acordem de forma diferente, o Tribunal 

Arbitral pode, a pedido de uma parte, ordenar a qualquer delas que tome as 

inicias de urgência que o Tribunal Arbitral considerar necessárias em 

relação ao objeto do litígio. (UNITED NATIONS,1985, tradução nossa)26 

 

 Dessa forma, é estabelecido que seriam pressupostos para sua concessão o 

risco de que a não concessão resulte em dano não adequadamente reparável por 

indenização, a probabilidade de que a parte tenha sucesso quanto ao mérito do 

litígio e, por fim, a necessidade de a medida não afetar qualquer julgamento 

posterior do tribunal arbitral (CARRETEIRO, 2017). 

Outra inovação importante que a Lei 13.129/2015, trouxe no §1º de seu artigo 

1 foi a de que “a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da 

arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis” 

(BRASIL, 2015), garantindo a capacidade que se cobrava anteriormente. Diante 

desse cenário, “não resta dúvida quanto ao cabimento de arbitragem em casos que 

envolvam a Administração Pública, com a possibilidade de previsão anterior em 

contrato através de cláusula compromissória ou por compromisso arbitral, com 

identificação ainda de autoridade competente para a celebração da convenção” 

(ROCHA, 2015), em decorrência dessas inovações que eliminou incertezas e 

aumentou a confiança na utilização desse instrumento no Brasil. 

No que concerne à arbitragem institucional, ou seja, aquela que ocorre com o 

intermédio de uma instituição especializada, há previsão expressa no art. 5º da Lei 

nº 9.307/96, que dispõe: 

 

Art. 5° Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de 

algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem 

será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, 

                                                           
26 “Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a party, grant interim 
measures.” 
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igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro 

documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem. 

(BRASIL, 1996) 

 

Em relação á arbitragem marítima, é possível encontrar respeitáveis 

instituições totalmente dedicadas a esse ramo, podendo ser citadas a Câmara de 

Arbitragem da Associação Brasileira de Direito Marítimo (ABDM), o Centro Brasileiro 

de Arbitragem Marítima (CBAM), a Câmara de Arbitragem da Associação Comercial 

de Santos, a Câmara de Arbitragem Marítima do Rio de Janeiro (CAMRJ) e o Centro 

Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA). 

No que concerne às convenções acerca da arbitragem da qual o Brasil é 

signatário, há a Convenção de Nova Iorque, ratificada pelo Congresso Nacional em 

2002, a Convenção Interamericana de Arbitragem Internacional, em 1995, 

Convenção Interamericana Sobre Validade e Eficácia Extraterritorial de Sentenças 

Estrangeiras (Montevideo) em 1997, acordo sobre Arbitragem Comercial 

Internacional do MERCOSUL, em 2003, entre outros. Se faz importante ressaltar 

que o Brasil é assinante de diversos acordos bilaterais de cooperação judiciária, 

aonde são incluídas disposições acerca da arbitragem, com países como Espanha, 

França, Argentina e Itália. 

 

7.2 Arbitragem sob à luz do Direito Comparado 

 

Diante do movimento de globalização, emerge um desafio a respeito da 

jurisdição mais adequada para dirimir os eventuais conflitos futuros. Sendo esse um 

desafio pela incredulidade da parte contrária em confiar na jurisdição de determinada 

causa ao juízo nacional da contraparte poderia surgir uma dúvida, ainda que 

pequena, a respeito da imparcialidade do juiz nacional em decidir um litígio em que 

estivesse presente uma parte de sua nacionalidade.  

Nesse cenário, a arbitragem enquanto mecanismo heterocompositivo para 

solucionar controvérsias se reafirmou no mundo como mecanismo mais adequado e 

eficaz para resolução de litígios relacionados ao comércio internacional entre países, 

substituindo o princípio alemão que vigorava na Europa da Idade Média denominado 
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“Faustrecht”, expressão essa que pode ser traduzida como “direito do punho” onde 

como a própria tradução sugere prevalecia o direito do mais forte.  

Em virtude dessa carga de desconfiança trazida pelas partes ao solucionar a 

controvérsia no foro de determinado país, a imparcialidade se configurou como um 

princípio basilar fazendo surgir no ano de 1919 a Câmara de Comércio Internacional 

(CCI) tendo sido de iniciativa de indústrias, comerciantes e banqueiros como forma 

de restaurar a prosperidade econômica pós Primeira Guerra Mundial.  

Atualmente, essa pode ser considerada como uma das maiores câmaras de 

arbitragem no mundo. Desde o início de suas atividades buscou sempre um papel de 

internacionalização e congregação de todos os países quanto possíveis. A partir 

desse momento e da eficácia que reverberou em todo o contexto de resolução de 

conflitos internacionais, diversas outras câmaras, inspiradas na CCI surgiram, como: 

London Court of International Arbitration ( LCIA), Stockolm Chamber of Commerce ( 

SCC) e a American Arbitration Association ( AAA). 

Em virtude do recrudescimento da arbitragem internacional em 1958 a 

Organização das Nações Unidas (ONU) constrói a Convenção de Nova York que tem 

a finalidade de estimular ainda mais os procedimentos arbitrais solucionando um 

problema ainda remanescente para consolidação do instituto, a homologação das 

sentenças arbitrais internacionais. Assim, proporcionou um estímulo concomitante ao 

comércio internacional e a permanência da segurança jurídica. Nesse cenário, a 

arbitragem internacional evoluiu e se consolidou enquanto um fenômeno irreversível 

sendo produto da globalização.  

Em relação às arbitragens marítimas internacionais, embora não seja incomum 

se processarem nos grandes centros arbitrais como na ICC, há um grande número 

de instituições especializadas na resolução de conflitos originados de contratos de 

afretamento envolvendo partes de diferentes nacionalidades verifica-se certa 

especialização de algumas entidades, como, por exemplo, dentre outras, à The 

London Maritime Arbitrators Association (LMAA), Singapore Chamber of Maritime 

Arbitration (SCMA), e Society of Maritime Arbitrators, com sede nos Estados Unidos. 

Ademais, se faz importante destacar que a sentença arbitral estrangeira, ou 

seja, aquela proferida fora do território nacional deve ser homologada pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), para que seja reconhecida ou executada no Brasil. 
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8. A Arbitragem Marítima Internacional 

 

Os contratos comerciais no transporte marítimo, pela relevância econômica, 

onde muitas vezes o objeto envolve montantes da escala de milhões de dólares, 

podem ser considerados de grande relevância, devendo ser elaborados de forma tal 

que de segurança jurídica as partes envolvidas, tendo em vista que uma negociação 

mal sucedida pode levar todo setor econômico a entrar em colapso. 

Porém, ocorre que a possibilidade de originar conflitos é algo inerente às 

relações jurídicas, principalmente dada a complexidade. Casos marítimos costumam 

demandar grande especificidade, e em muitos casos necessitam do  atendimento 

imediato de peritos, como engenheiros navais para vistorias e produção de provas. 

Em casos mais graves, como em acidentes marítimos que provocam danos 

ambientais, a necessidade de uma resposta célere na resolução da demanda se 

mostra ainda mais urgente. Assim, buscam-se medidas para melhor solução desses 

conflitos, visando sua celeridade e maior satisfação das partes envolvidas. 

Nesse contexto, a arbitragem se apresenta como uma alternativa eficiente, 

onde não se aplicam os ritos comuns dos processos judiciais estatais e com 

características atrativas, como o conhecimento do árbitro acerca das especificidades 

que a lide em questão envolve. No que concerne a sua essência, não há diferenças 

entre arbitragem marítima e a arbitragem comum, a primeira exige que, por se tratar 

de tema específico e que exige maior conhecimento técnico e dos termos cotidianos, 

exige-se do árbitro maior experiência e inquirição acerca da área. 

Ademais, tendo em vista que conflitos entre partes de diferentes países 

possuem barreiras impostas pelos ordenamentos jurídicos internos muitas vezes 

com normas e dispositivos com aplicações conflitantes, a arbitragem marítima 

internacional se apresenta como uma alternativa eficaz, promovendo maior 

segurança jurídica. 

Na legislação nacional, a ela se aplicam as regras da Lei 9307/96, as 

cláusulas previstas na convenção de arbitragem, os regulamentos das entidades 

especializadas previstas na convenção de arbitragem, bem como os tratados, as 
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convenções internacionais, as regras internacionais de comércio e os usos e 

costumes.  

Relacionada a conflitos com natureza no Direito Marítimo Nacional ou 

Internacional, a arbitragem marítima segue os procedimentos determinados pelas 

partes, através da clausula compromissória presente no contrato ou do compromisso 

arbitral. No que concerne a previsão, existem inúmeras legislações e convenções no 

direito nacional e internacional que regulamentam a arbitragem. 

Como exemplo, é possível citar a The United Nations Convention on the Law 

of the Sea III (CDNUM III),que possui como um de seus princípios o de que os 

Estados se comprometem a resolver as diferenças por meio de negociação e se 

submetem a um procedimento obrigatório de meios de solução pacífica de 

controvérsias, podendo optar pela Corte Internacional de Justiça, pelo Tribunal 

Internacional de Direito do Mar, por um tribunal arbitral ou uma arbitragem especial 

(ad hoc27) (MARTINS, 2015). 

O Tribunal de Arbitragem, regido pelo anexo VIII da CDNUM III, trata acerca 

de questões como os procedimentos, as funções, a constituição e as obrigações do 

mesmo. Constituído por cinco membros, retirados de uma lista de árbitros elaborada 

pelo secretário-geral da ONU, o próprio tribunal estabelecerá o procedimento da 

controvérsia, proporcionando a parte que apresente as provas necessárias, como 

documentos e laudos periciais, por exemplo. 

 Em relação à sua decisão, é determinada pela maioria dos votos, devendo o 

laudo arbitral ser devidamente fundamentado.  Sendo definitivo, o laudo tem força 

obrigatória deve se limitar ao objeto da controvérsia, podendo um procedimento de 

apelação ser acordado pelas partes. 

 

8.1  As cláusulas compromissórias nas Cartas Partidas de Fretamento 

 

Um dos elementos mais importantes na constituição do contrato com previsão 

do uso da arbitragem para resolução de conflitos, a cláusula compromissória é a 

                                                           
27 A arbitragem ad hoc é aquela que se dará somente entre os árbitros e as partes, sem intermédio de 
nenhuma entidade. 



50 
 

convenção por meio da qual as partes manifestam essa vontade e se comprometem 

em que, caso do mesmo origine algum tipo de conflito, o mesmo será submetido a 

esse método alternativo. 

 Sendo, cláusula  compromisso, necessariamente escrita, a Lei de Arbitragem 

prevê que a mesma é autônoma em relação ao contrato. Isso significa que, ainda 

que por conta de algum vicio ou fato jurídico que leve a anulação do contrato, não 

necessariamente, a cláusula compromissória também será nula, assim como prevê o 

art. 8° da referida lei (SILVA, 1997). 

É utilizada em diversos ramos, como em contratos internacionais, mercantis, 

e até mesmo dentro das relações de sociedades. Por meio dela é previsto o meio 

que será utilizado caso venha ocorrer algum inadimplemento ou conflito proveniente 

daquele negócio jurídico ou alguma pendência no decorrer da vigência do contrato, 

através do juízo arbitral (DINIZ, 2017). 

Portanto, através da manifestação de vontade acordada entre as partes, 

submetem ao julgamento do árbitro conflitos futuros, que podem nascer do 

cumprimento ou interpretação das relações jurídicas estabelecidas por contrato 

(ROCHA, 1998). A cláusula compromissória28 é um instituto que vincula 

imediatamente tanto as partes quanto o próprio contrato à arbitragem, prescindindo 

inclusive do compromisso arbitral quando contém todos os elementos necessários à 

pronta instauração do processo arbitral. 

 Nesse contexto, a cláusula compromissória pode ser classificada em vazia 

ou cheia, variando de acordo com o quão completas são as determinações 

previstas no contrato. Cláusula compromissória vazia é aquela que somente 

determina que as disputas surgidas em razão do contrato serão resolvidas por 

arbitragem, mas não faz referência expressa às regras que conduzirão tal 

arbitragem. 

 Em relação à cláusula cheia, são aquelas na qual às partes optam pela 

arbitragem institucional, onde se reporta a cláusula ao regulamento de um órgão 

                                                           
28 Sobre a cláusula compromissória, o artigo 853 do Código Civil brasileiro assim dispõe: “Admite-se nos 
contratos a cláusula compromissória, para resolver divergências mediante juízo arbitral, na forma estabelecida 
em lei especial”. 
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arbitral ou, então, estabelecerem, na própria cláusula ou em outro documento, a 

forma convencionada para a instituição da arbitragem, no caso da arbitragem ad 

hoc, fazendo constar elementos de como será o decorrer do procedimento, como 

a lei que será aplicada, o número de árbitros, a distinção clara das partes 

envolvidas na eventual controvérsia, na arbitragem multiparte, entre outras 

questões essenciais (BRAGHETTA, 2002) 

No ordenamento jurídico pátrio, após alguns anos de desconfiança, a 

doutrina e a jurisprudência passaram a atribuir eficácia à cláusula compromissória, 

principalmente com o advento da Lei nº 9.307/96, tornando-se esta um poderoso 

instrumento dentro das relações jurídicas contratuais, sendo utilizada em 

diferentes ramos. No contexto internacional, a adoção da Convenção de Nova 

Iorque e da Lei Modelo UNCITRAL, em 1986, fortaleceu e fomentou o uso desse 

instituto, reduzindo a interferência do Judiciário na arbitragem. 

Dentre suas possibilidades de utilização, as cláusulas compromissórias são 

amplamente utilizadas nos mais variados tipos de contratos, como os que 

envolvam relações ligadas ao Direito Marítimo, como nos contratos de transporte, 

seguros e afretamento, por exemplo. 

No caso específico dos contratos de fretamento, como já foi fundamentado 

anteriormente, esses são formalizados por meio de cartas-partidas internacionais, 

espécies de formulários standard, com cláusulas padrões. Apesar disso, seu teor 

pode ser alterado e varia de acordo com o tipo de fretamento a ser acordado, e é 

composta por duas partes, onde na primeira são apresentadas enunciações 

gerais, como a descrição da embarcação e a estipulação do valor do hire, e na 

segunda, as cláusulas (MARTINS, 2015). 

Em relação às cláusulas, a quantidade e o seu teor presente na carta 

partida varia de acordo com as particularidades dos tipos de fretamento, o tipo de 

legislação a ser aplicado e a vontade das partes. Dentre as clausulas comumente  

inclusas se encontra presente no rol a de leis e regras aplicáveis e a cláusula 

compromissória arbitral, internacionalmente denominada Law and arbitration 

clause. 

Dentre as cláusulas mais utilizadas, podem ser citadas a V Bimco Standard 

Dispute Resolution Clause, Bimco Bulleton n. 1/2002 e Bimco Arbitration Clause, 
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jan.2001 V. Além dessas, existem outras cláusulas da BIMCO, como a Dispute 

Resolution Clause, English Law, London Arbitration e a Dispute Resolution Clause, 

U.S. Law, New York Arbitration.  

 

8.2  New York Produce Exchange – NYPE 93 

 

Recomendado pela Association of Ship Brokers and Agents (U.S.A), a 

NYPE 93 é  uma carta-partida comumente utilizada nos contratos de afretamento 

marítimo por tempo. Nelas se faz presente cláusula compromissória, a qual segue 

seu inteiro teor:  

45. Arbitragem 

a) NOVA YORK 

Todos os litígios emergentes deste contrato serão arbitrados em Nova York 

da seguinte maneira, e sujeito à lei dos EUA: 

 Um Árbitro deve ser indicado por cada uma das partes e um terceiro pelos 

dois escolhidos. Sua decisão ou a de quaisquer dois deles será final, e para o 

propósito de executar qualquer prêmio, este acordo pode ser feito uma regra do 

tribunal. Os Árbitros serão homens comerciais, conhecedores dos transportes 

marítimos. Tal Arbitragem deve ser conduzido de acordo com as regras da Society 

of Maritime Arbitrators Inc. 

Para disputas em que o valor total reivindicado por qualquer das partes não 

exceda U$$ _____  a arbitragem será conduzida de acordo com o Procedimento 

de Arbitragem Abreviado da Society of Maritime Arbitrators Inc. 

b) LONDRES 

Todas as controvérsias oriundas deste contrato serão arbitradas em 

Londres e, a menos que as partes concordem imediatamente com um único 

Árbitro, serão encaminhadas ao arbitro arbitral final de dois Árbitros que realizam 

negócios em Londres, que deve ser membro Baltic Mercantile & Shipping  

Exchange e envolvido com navegação, um a ser nomeada por cada uma das 

partes, com poderes para tais nomearem o terceiro árbitro.  
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Nenhuma sentença será questionada ou invalidada com o fundamento de 

que qualquer dos Árbitros não é qualificado como acima, a menos que uma 

objeção à sua ação seja tomada antes que a sentença seja proferida. Qualquer 

litígio decorrente do presente será regido pela lei inglesa. 

Para disputas em que o valor total reivindicado por qualquer das partes não 

exceda US$ ___ a arbitragem será conduzida de acordo com o Procedimento para 

Pequenas Causas da London Maritime Arbitrators Association.29 

 

8.3  Dispute Resolution Clause  - BIMCO 

 

A Baltic and International Maritime Council (BIMCO) é uma organização 

privada formada principalmente por armadores e operadores que atuam no ramo 

do transporte marítimo internacional. A Cláusula de resolução de conflitos, por 

meio de mediação e arbitragem pela London Maritime Arbitrators’ Association com 

sede em Londres ou Society of Maritime Arbitrators (SMA)30, em Nova Iorque, se 

trata de uma cláusula compromissória cheia. Segue seu conteúdo: 

(a) este contrato será regido e interpretado pelas leis da Inglaterra, e 

qualquer disputa dele decorrente ou a ele relacionado será submetida à 

arbitragem em Londres, em conformidade com a lei de arbitragem (Arbitration Act) 

de 1996, ou qualquer alteração estatutária ou reedição da mesma, exceto até 

onde for necessário conferir efeito às disposições desta cláusula. 

A arbitragem será conduzida em conformidade com as regras da 

associação dos árbitros marítimos de Londres (London Maritime Arbitrators’ 

Association) — LMAA em vigor quando do início do processo de arbitragem. 

Serão nomeados três árbitros. Uma parte que deseje submeter uma disputa 

a arbitragem nomeará seu árbitro e notificará a outra parte de tal nomeação por 

escrito, solicitando a outra parte que nomeie seu próprio árbitro dentro de 14 dias 

corridos a partir de tal notificação, e in- formando que nomeará seu árbitro como 

árbitro único salvo se a outra parte nomear seu próprio árbitro notificar tê-lo 

                                                           
29 Tradução nossa. 
30 Para mais informações acesse: <http://www.smany.org/>. Acesso em: 10 de junho de 2019. 
 

http://www.smany.org/
http://www.smany.org/
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nomeado dentro dos 14 dias acima especificados. Se a outra parte não nomear 

seu próprio árbitro e assim notificar dentro dos 14 dias especificados, a parte que 

estiver submetendo uma disputa a arbitragem poderá, sem necessidade de 

qualquer notificação adicional à outra parte, nomear seu árbitro como árbitro único 

e assim avisará a outra parte. A decisão de um árbitro único obrigará ambas as 

partes como se tivesse sido nomeado de comum acordo. 

Nada contido nesta cláusula impedirá as partes de acordar por escrito em 

variar estas disposições, para determinarem a nomeação de um único árbitro. 

Nos casos em que nem a reclamação nem a reconvenção excederem o 

valor de US$50,000 (ou qualquer outro valor que vier a ser acorda- do pelas 

partes) a arbitragem será conduzida em conformidade com os procedimentos para 

pequenas causas (small claims procedure) da LMAA em vigor quando do início do 

processo de arbitragem. 

(b) não obstante (a) acima, as partes poderão acordar a qualquer tempo a 

submeter a mediação qualquer divergência e/ou disputa resultante deste contrato 

ou a ele relacionado. 

No caso de uma disputa relativamente à qual arbitragem tenha sido iniciada 

sob (a), acima, o seguinte se aplicará: 

(i) qualquer uma das partes poderá a qualquer tempo e de tempos em 

tempos optar por submeter à disputa ou parte da disputa a mediação através de 

notificação por escrito à outra parte (a “notificação de mediação”), intimando a 

outra parte a concordar com mediação. 

(ii) a outra parte então confirmará, dentro de 14 dias corridos a partir do 

recebimento da notificação de mediação, que concorda com a mediação, caso em 

que as partes então concordarão quanto a um mediador dentro de 14 dias corridos 

adicionais. Caso não haja tal concordância, mediante solicitação de qualquer uma 

das partes o tribunal arbitral (“o tribunal”) ou qualquer pessoa que o tribunal indicar 

para tal fim, prontamente nomeará um mediador. A mediação será conduzida em 

local e de acordo com o procedimento e sob termos acordados pelas partes ou, no 

caso de desacordo entre as partes, as que vierem a ser estabelecidas pelo 

mediador. 
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(iii) caso a outra parte não concordar com a mediação, este fato poderá ser 

trazido à atenção do tribunal e poderá ser levado em consideração pelo tribunal 

quando da alocação de custos da arbitragem entre as partes. 

(iv) a mediação não afetará o direito de qualquer das partes de buscar o 

auxílio ou tomar as medidas que julgar necessários para proteger seus interesses. 

(v) qualquer uma das partes poderá avisar o tribunal que concordaram com 

a mediação. O procedimento de arbitragem prosseguirá durante a condução da 

mediação, mas o tribunal poderá levar em conta o cronograma da mediação ao 

estabelecer o cronograma dos passos da arbitragem. 

(vi) salvo acordo ou especificação em contrário nas condições da mediação, 

cada uma das partes arcará com seus próprios custos incorridos na mediação e as 

partes compartilharão igualmente os custos e as despesas do mediador. 

(vii) o processo de mediação será realizado sem prejuízo do procedimento 

arbitral e correrão de forma confidencial, e nenhuma informação e nenhum 

documento serão divulgados ao tribunal durante o processo, salvo até onde sejam 

divulgáveis por lei e pelos procedimentos que governam a arbitragem. 

 

9. Cases nos Tribunais Internacionais de Arbitragem Marítima  

 

 Sendo uma realidade no mercado de shipping, grande parte dos conflitos 

originados de contratos de afretamento são solucionados através da esfera arbitral, 

em decorrência da previsão de cláusula compromissória. Sendo a lei inglesa a mais 

adotada nos contratos de afretamento e transporte do mundo inteiro, tendo em vista 

o vasto arcabouço legal que aborda o tema, há também nas cortes inglesas varas 

especializadas em assuntos marítimos. 

 O sistema de arbitragem inglês também é largamente usado nos contratos, 

por haver tradição, competência e eficiência no julgamento das lides. Outros países, 

igualmente, dispõem de juízos e arbitragens especializados em causas marítimas, 

como o caso dos Estados Unidos, de Cingapura, do Panamá etc. 

A análise dos cases se faz importante para a construção de uma 

jurisprudência sedimentada, garantindo maior segurança jurídica para as partes que 
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venham a se envolver em eventuais conflitos, assim como, para o Direito Marítimo 

Internacional como um todo. 

 

9.1 Isabella Shipowners SA vs Shagang Shipping Co Ltd (the "Aquafaith") 

[2012]  

 

Em relação ao histórico do caso31, a embarcação “Aquafaith” foi afretado pelos 

com carta partida por tempo sob formulário alterado da NYPE, datado de 19 de 

setembro de 2006, por um período de 59-61 meses. O contrato também incluía uma 

garantia expressa "de que a embarcação não seria reabastecida antes do prazo 

mínimo de 59 meses". Em relação ao redelivery, a data permitida para finalização do 

contrato era 10 de novembro de 2011. 

Em nove de agosto 2011, os afretadores afirmaram que devolveriam a 

embarcação após a viagem atual, restando aproximadamente três meses para 

serem executados no afretamento até o período mínimo estipulado, deixando claro 

que não tinham mais uso para “Aquafaith” no saldo do período mínimo de 

afretamento. 

Era pacífico entre as partes que isso constituiria uma finalização antecipada 

do contrato. Os proprietários não aceitaram e iniciaram a arbitragem, buscando uma 

declaração de que tinham o direito de recusar a devolução prematura do navio e que 

a carta continuava em vigor, com os afretadores sujeitos ao pagamento pelo saldo 

do período mínimo. 

Nos fundamentos, o Fretador baseou seu argumento no precedente do caso 

White & Carter (Councils) Ltd v McGregor [1961] A.C. 41332, no qual cabe à parte 

                                                           
31 Disponível em: 

<https://www.onlinedmc.co.uk/index.php/Isabella_Shipowner_v_Shagang_Shipping_The_Aquafaith

>  Acesso em: 12 de jun. 2019. 

32 No precedente do caso  White & Carter (Councils) Ltd v McGregor [1961] UKHL 5 House of Lords, 

em resumo, o requerente forneceu caixas à autoridade local e foi autorizado a exibir anúncios nessas 

caixas. O réu possuía uma garagem. O gerente de vendas do réu assinou um contrato com o 

reclamante para que eles colocassem anúncios nos lixeiros por um período de três anos. O preço 

acordado era pagável em três prestações anuais e, se um dos pagamentos atrasasse, o preço total se 

tornaria imediatamente devido. O réu não autorizou o gerente de vendas a firmar o contrato e 

telefonou para o reclamante no mesmo dia em que o contrato foi feito, informando-o de que não 
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inocente de um contrato escolher entre aceitar sua quebra e solicitar perdas ou 

danos ou exigir o cumprimento do contrato. O Afretador, em sua defesa, alegou que 

a demanda em tela seria uma exceção ao referido caso, tendo como ponto que a 

carta de partida por tempo não se tratava de um contrato que poderia ser executado 

sem a coparticipação do afretador, por ser ele quem dá os direcionamentos das 

viagens a serem realizadas, assim como, que não havia interesse legítimo na 

demanda do fretador da manutenção do contrato ativo, em oposição ao seu direito 

de mitigar seus danos no mercado e exigir perdas e danos.  

A decisão arbitral foi favorável ao afretador, onde o árbitro entendeu pela 

existência de uma cooperação entre o fretador e afretador na execução do 

transporte sob a égide de uma carta partida por tempo, em decorrencia 

principalmente, da obrigação por parte do afretador no fornecimento de combustível 

para embarcação, e sendo assim, figuram fora do princípio de White and Carter v 

McGregor. 

 Ademais, decidiu também que os proprietários não tinham interesse legítimo 

em manter os afretadores na carta, na circunstância em que a embarcação possa 

ser colocada no mercado, quando o fretador pode, assim, recuperar suas perdas 

diretas pela diferença entre a tarifa da carta partida e o valor obtido no mercado.  

Os Fretadores apelaram para a High Court of England33 com fulcro na seção 

6934 da Lei de Arbitragem de 199635. A decisão arbitral foi modificada, julgando a lide 

favorável ao fretador, permitindo, dessa forma, a manutenção do contrato e a 

condenação do afretador ao pagamento do hire até a data determinada 

contratualmente.  

                                                                                                                                                                                       
queria a propaganda. O requerente ignorou a comunicação do requerido e providenciou que as 

placas de publicidade fossem feitas e colocadas nas caixas. O réu se recusou a pagar a primeira 

parcela e o requerente apresentou uma conta para os três anos completos de publicidade. Foi 

entendido pela House of Lords que o requerente não era obrigado a aceitar a quebra de contrato e 

poderia continuar com o contrato. Eles tinham direito ao pagamento integral pelos três anos de 

publicidade. 

33 O caso foi ouvido pelo Sr. Justice Cooke no Commercial Court of the Queen's Bench Division of the High Court 
of England and Wales  em 18 de abril de 2012 e o julgamento foi proferido em 26 de abril de 2012. 
34 Dispõe que salvo acordo em contrário entre as partes, uma parte no processo arbitral pode (mediante 
notificação às outras partes e ao tribunal) recorrer para o tribunal sobre uma questão de direito decorrente de 
uma sentença proferida no processo. 
35 The Arbitration Act 1996. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents>. 15 jun. 
2019. 
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Dentre os fundamentos da decisão, o de que o ganho do hire após a 

devolução não dependia de qualquer cumprimento de obrigações do afretador onde, 

ainda que o mesmo fosse pelo fornecimento de combustível, combustível o fretador 

poderia adquirir o combustível e cobrar do afretador, quando do seu término.  Assim, 

entendeu que o árbitro cometeu um erro jurídico ao não aplicar o caso White & 

Carter. 

          Na decisão, o julgador Cook J. entendeu que o árbitro teria se equivocado ao 

aplicar o critério de quando considerar ou não o fretador com interesse legítimo em 

manter o contrato ativo pelo período mínimo restante e cobrar o hire. O critério era 

de que a parte inocente não teria interesse legítimo se as perdas fossem o remédio 

adequado e a insistência em manter o contrato fosse totalmente irrazoável, 

extramente irrazoável ou, o que o mesmo se referiu como perversa.  

Em sua visão, o árbitro nunca se questionou se foi totalmente irrazoável 

manter a carta partida ativa. Com apenas poucos meses restantes de um contrato 

de cinco anos, em um mercado difícil, no qual uma carta partida por tempo substituta 

era impossível, seria impossível caracterizar o desejo do fretador de manter o 

contrato como irrazoável, muito menos totalmente irrazoável. Assim, foi entendido 

que não se tratava de um caso extremo ou incomum e a exceção ao princípio White 

& Carter não se aplicava. 

O julgamento “Aquafaith” é claramente uma decisão favorável ao proprietário. 

Dá ao proprietário a opção de manter o afretador do contrato, nomear um árbitro e 

reivindicar o pagamento do hire interinos em relação às parcelas não pagas 

conforme elas se vençam, sendo um processo muito mais simples e célere do que 

ter que provar uma reclamação por danos que exija evidência de mitigação e das 

taxas de mercado prevalecentes. 

O Aquafaith parece introduzir mais uma variante do teste para determinar se 

uma parte inocente tem ou não o direito de manter um contrato vivo. É possível que 

o escopo do princípio de White e Carter seja ampliado como resultado dessa 

decisão. No mínimo, a decisão esclarece tanto aos armadores quanto aos 

afretadores que o princípio de White e Carter se aplica às cartas de tempo e que 

somente em circunstâncias extremas será imposta a opção de um inocente de 

manter o contrato. 
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9.2 Geden Operations vs Dry Bulk Handy Holdings (the 

“Bulk Uruguay”) [2014] 

 

O histórico36 da demanda se trata de uma carta partida por tempo para 

embarcação Bulk Uruguay, no contrato NYPE, que teve sua assinatura em 02 de 

julho de 2010 para um período entre 35-37 meses, a uma diária de USD 

18.500,00. 

 Foi feita sob contratação da cláusula Conwartime 2004 e a cláusula de 

pirataria da BIMCO, na qual foram deletados os parágrafos (a)-(b), reflexo da 

prática de mercado que tem como objetivo a permissão da ordem do afretador 

para passagem da embarcação pelo Golfo do Áden, sem que fosse necessário o 

prévio consentimento do fretador, denominada na tradição de GOA    OK. 

Esse acordo contratual entre as partes se apresentava como vantajosa 

para o afretador, sendo economicamente algo em torno de USD 1.250,00 por dia. 

Ademais, no decorrer das negociações, foi explicitado pelo afretador que no caso 

de não aceitação da GOA OK, seria caracterizada a quebra da negociação.  

Em julho de 2011, na época do início do contrato, o fretador deixou claro 

que para o cumprimento das ordens ou diretrizes do trânsito do Golfo do Áden 

haveria necessidades de prévia autorização do fretador em cada caso. Com isso, 

o afretador considerou o fretador em quebra contratual, pela qual pretendeu o 

término do contrato. O fretador aceitou o término do contrato, contudo afirmou 

que a pretensão de terminar o contrato do afretador era por si só a quebra 

contratual. 

No decorrer do procedimento arbitral, o afretador alegou a quebra 

contratual do fretador por insistir, no momento do início do contrato, que o 

afretador obtivesse autorização prévia para transitar no GOA. Por outro lado, o 

fretador defendeu que o pedido de extinção contratual do afretador era a quebra 

contratual que levou ao término do contrato. 

A decisão arbitral foi favorável ao fretador, o tribunal entendeu que o 

mesmo não expressou a intenção de não cumprir com a carta partida quando 

                                                           
36 Disponível em:<https://www.onlinedmc.co.uk/index.php/Geden_Operations_v_Dry_Bulk_Handy_Holdings_-
_the_Bulk_Uruguay> Acesso em: 12 de jun. 2019. 
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exigiu que o trânsito pelo GOA dependesse de seu consentimento prévio. Assim, 

o afretador não teria sido substancialmente privado de todos os benefícios do 

contrato, baseado nos padrões antecipados de navegação da embarcação, no 

valor do GOA OK comparado com a taxa de hire e nas desvantagens 

competitivas de não ter uma GOA OK contra a habilidade do navio de navegar 

para qualquer lugar do mundo. Logo, os afretadores não teriam o direito de 

rescindir o contrato, sendo uma clara violação. Ainda, condenou o afretador a 

pagar indenização no valor de USD 6.500.000,00. 

O afretador recorreu para a Commercial Court37. Dentre seus argumentos, 

foi alegado que a conduta do fretador teria tornado a execução do contrato 

impossível no futuro, evidenciando sua intenção de recusar a ordem de trânsito 

pelo GOA, se e quando fosse feita, o que seria uma renúncia ao contrato.  

O juiz, ao julgar o caso, decidiu pela rejeição do direito de apelar. Em sua 

fundamentação, foi apresentado que tribunal arbitral tinha feito uma apreciação 

de fato, cuja posição do fretador não deveria ser entendida como incapacidade 

ou relutância no cumprimento da ordem, se e quando a ordem de uma viagem 

pelo GOA fosse feita. Assim, ele entendeu que o afretador estava tentando 

tornar uma questão de fato, julgada por maioria pelo tribunal arbitral, em uma 

questão de direito.  

O caso se mostra relevante dentro das decisões internacionais, 

principalmente nas arbitragens que optam como legislação o Arbitration Act de 

1996. Um recurso de acordo com a seção 69 da Lei de Arbitragem de 1996 só 

pode ter sucesso quando houver um erro subjacente da lei pelo tribunal arbitral 

que leve ao resultado errado, o que, por entendimento da decisão do Juiz, não 

foi caracterizado nesse caso concreto. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo um tema com doutrina escassa dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro, o presente trabalho de pesquisa foi de suma importância para ampliar os 

                                                           
37 [2014] EWHC 885 (Comm), Queen's Bench Division Commercial Court, Mr Justice Popplewell, 28 March 
2014. 
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conhecimentos sobre tema tão presente no âmbito das relações contratuais, 

proporcionando maior contato com os meandres do Direito Marítimo internacional.  

Tendo como ponto de partida o desenvolvimento histórico do Direito Marítimo, 

é inegável o papel de relevância das relações contratuais no âmbito da economia 

mundial, remontando ao período desde a era Antes de Cristo. Com o processo de 

globalização, essas relações se expandiram ainda mais proporcionando 

negociações entre partes de países, e consequentemente, sistema jurídicos mais 

variados. 

Dentre os contratos no âmbito do Direito Marítimo, os de Afretamento podem 

ser citados como um dos mais utilizados. Tendo com players a figura do fretador e 

do afretador, as cartas-partidas são essenciais para a estipulação de seu conteúdo. 

Os conflitos que o permeiam podem ser inúmeros, desde questões envolvendo o 

não pagamento do frete, denominado no mercado como hire, a quando navio 

ultrapassa o tempo de estadia, devendo pagar uma quantia denominada demurrage 

em razão da sobrestadia. 

Nesse cenário, foi apresentado que, ao negociarem contratos internacionais, 

uma preocupação comum entre partes são as barreiras impostas pelas legislações e 

normas internas que muita das vezes possui dispositivos com aplicações 

conflitantes, além de temerem a imparcialidade ao ter seus conflitos julgados pela 

jurisdição estatal da outra parte, o que gera a ausência de segurança jurídica. 

Assim, a Arbitragem Marítima Internacional surge como solução para superar 

os possíveis impedimentos que essas barreiras poderiam gerar, inclusive, maior 

tempo no período de negociação para eleger o foro contratual dentro da jurisdição 

estatal. Esse instrumento possui características como celeridade, possibilidade de 

escolha pelas partes da lei aplicável, confidencialidade e especialização dos 

árbitros em relação ao objeto da lide, além da possibilidade de solucionar litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

 No que diz respeito aos Contratos de Afretamento, as Cláusulas 

Compromissórias já vem sendo amplamente utilizada nas Cartas Partidas, como a 

de arbitrarion na New York Produce Exchange, conhecido como NYPE 93, e a 

Dispute Resolution Clause, presente no formulário da Baltic and International 

Maritime Council. 

Em relação aos Tribunais Arbitrais internacionais, as decisões se fazem 

relevantes para a construção de jurisprudência sedimentada na área, principalmente 
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de cortes especializadas como a LMAA, com sede em Londres e um dos tribunais 

mais tradicionais.  

Dessa forma, foram abordados aspectos relacionados à utilidade do instituto 

da cláusula compromissória com a previsão da utilização da arbitragem como 

método alternativo para resolução de conflitos originados dos contratos de 

afretamento, notadamente se apresenta como um tema relevante dentro do atual 

cenário que envolve as relações de afretamento de navios e embarcações, e a 

utilização de cartas-partidas com esse conteúdo.  

Concluiu-se que, já sendo uma realidade sedimentada no mercado de 

shipping, a cláusula compromissória nos contratos de afretamento marítimo se 

apresentam como uma solução efetiva no que a promover maior segurança jurídica 

dentro das relações jurídicas, assim como, decisões mais satisfatórias. 

Por fim, em relação à realidade brasileira, apesar da arbitragem já ser prevista 

na legislação pátria há décadas, ainda é possível perceber certo distanciamento por 

parte dos operadores do direito acerca do tema. Assim, urge a necessidade do 

estímulo da cultura arbitral dentro das relações contratuais, possibilitando assim, o 

desafogamento do Sistema Judiciário e a promoção de procedimentos mais céleres 

e eficazes, com maior atuação de profissionais especializados na área.  
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