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RESUMO  

 

O crescimento do comércio internacional, especialmente do comércio marítimo de transporte de 

mercadorias, durante muitos anos foi apartado das preocupações que assentam a proteção do 

meio ambiente. Verifica-se, no entanto, que as mudanças da sociedade, impulsionadas pelos 

processos de globalização, pelo fomento de tecnologias novas, pelo aumento da poluição marinha 

e pelos desastres marítimos, geraram a preocupação em harmonizar esses dois contextos: 

ambiental e comercial. Em correspondência a necessidade de preservação dos ecossistemas 

marinhos, muitas Convenções e documentos Internacionais sugiram para proteger os 

ecossistemas marinhos: a CONVENMAR, a MARPOL 73/78, SOLAS e documentos da OMI. 

Desse modo, o princípio do desenvolvimento sustentável foi alçado no âmbito internacional, 

alterando progressivamente a lógica econômica dos atores do comércio internacional: tende-se a 

considerar a proteção do meio ambiente não como um custo mas como investimento no âmbito 

comercial. Neste ensejo, dentre as modalidades de navegação liner é a que mais protege o meio 

ambiente marinho, mediante aplicação de tecnológicas de fim de tudo e de tecnologias mais 

limpas a partir do gerenciamento de frotas marítimas por uma companhia ou grupo marítimo. No 

entanto, a dinamicidade da atividade marítima implica em fatos, cuja ocorrência provoca danos 

ao meio ambiente marinho, que não tem proteção direta seja das apólices de seguro marítimo 

seja das Convenções e documentos internacionais, quais sejam acidentes e incidentes marítimos, 

especialmente os abalroamentos. Nessa lacuna, os atores transacionais possuem papel 

significativo e complementar na preservação do meio ambiente marinho, considerando a 

governança ambiental privada que se solidifica. Desse modo, os contratos internacionais, que 

orientam a navegação por linha, podem servir de instrumento complementar na preservação do 

meio ambiente seja pelas características do contrato seja pelas desse modal de navegação. 

Compreende-se que os contratos podem dispor sobre a responsabilidade por dano ambiental 

quando da ocorrência de acidentes e incidentes. Trata-se de um estudo hipotético-dedutivo, 

pesquisa teórica, bibliográfica, descritiva e exploratória.  

 

Palavras chave: meio ambiente marinho; fragmentação internacional; contratos; 

responsabilidade 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The growth in international trade, especially the maritime trade in goods, has for many years 

been removed from concerns about protecting the environment. However, changes in society, 

driven by the processes of globalization, the promotion of new technologies, have increased 

marine pollution and maritime disasters and generated a concern to harmonize both 

environmental and commercial contexts. In order to preserve marine ecosystems, many 

International Conventions and documents suggest to protect marine ecosystems, such as 

UNCLOS, MARPOL 73/78, SOLAS and IMO documents. Thus, the principle of sustainable 

development was raised internationally, progressively changing the economic logic of actors in 

international trade: it considers the protection of the environment not only as a cost, but also as 

investment in a commercial sphere. In this moment, among different forms of navigation, the 

one that protects marine environment the most is the liner navigation, through the application 

of end-of-the-art technologies and cleaner technologies from the management of marine fleets 

by a shipping company or group. However, the dynamicity of the maritime activities imply in 

some facts, whose occurrence damages the marine environment, which does not have direct 

protection neither from the maritime insurance policies, nor from international conventions and 

documents, such as maritime accidents and incidents, especially collisions. In this scenario, the 

transactional actors play a significant and complementary role in the preservation of the marine 

environment, considering the private environmental governance that solidifies. Thus, 

international contracts, which guide the navigation by line, can serve as a complementary tool 

in the preservation of the environment not only by the contract's characteristics, but also by the 

liner form of navigation. It is understood that contracts can dispose about liability for 

environmental damages when accidents and incidents happen. It is a hypothetical-deductive 

study, theoretical, bibliographic, descriptive and exploratory research. 

 

Keywords: marine environment; International Fragmentation; Contracts; Responsibility 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O comércio e as relações internacionais passaram por significativas mudanças 

após a intensificação dos processos de globalização. Tais mudanças repercutem 

fortemente no meio ambiente, principalmente, no meio ambiente marinho, considerando 

que o modal marítimo é o mais globalizado e utilizado pelos Estados e empresas 

transnacionais. 

Globalização é termo cujos conceitos e consequências podem ser múltiplos a 

depender daquele que a analisa. De toda forma, parte-se da concepção de que globalização 

é uma tendência no comércio internacional1. Primeiro, porque se constata que o comércio 

está crescendo de forma mais acelerada que o PIB mundial; segundo, porque este 

comércio não se constitui apenas em bens acabados e em serviços2.  

Sendo assim, o fato é que a globalização proporciona terreno fértil para o 

desenvolvimento das atividades comerciais no âmbito internacional e para mudanças de 

estruturas organizacionais, sejam públicas sejam privadas, necessitando de ferramentas 

que lhe sejam estratégicas na realização de trocas de bens e de serviços.  Neste ínterim, 

a comunicação, a padronização internacional, a liberalização do comércio e o transporte 

são as pedras angulares da globalização3. 

Quanto ao transporte, dos seus diversos modais, o transporte marítimo de 

mercadorias representa quase dois terços do comércio mundial4 . Qualquer operação 

marítima pode envolver dois ou mais atores e sujeitos de direito internacional dos mais 

diferentes países5. Pode-se encontrar situações em que um navio de armação chilena, seja 

fretado por uma empresa alemã e carregue produtos de origem brasileira para que seja 

realizado o transbordo em um terminal marítimo nos Estados Unidos; bem como a 

                                                 
1  KUMAR, Shashi; HOFFMANN, jan. Globalisation: the maritime nexus. Disponível em: < 

https://gfptt.org/sites/default/files/refread/9bf093fe-c1ae-4c8b-b99e-6e325e3fb58c.pdf > Acesso em: 

11/12/2016 
2 Idem. 
3 “Transport is one of the four cornerstones of globalisation. Together with telecommunications, trade 

liberalisation and international standardisation, the increased efficiency of port and shipping services has 

made it ever easier to buy and sell merchandise goods, raw materials and components almost anywhere in 

the world. International standards and homogenous products foster global competition. Trade liberalisation 

allows the efficient international allocation of resources. Finally, telecommunication and transportation are 

the necessary tools to transfer information and goods” (KUMAR, Shashi; HOFFMANN, jan. Globalisation: 

the maritime nexus. Disponível em: < https://gfptt.org/sites/default/files/refread/9bf093fe-c1ae-4c8b-b99e-

6e325e3fb58c.pdf > Acesso em: 11/12/2016.) 
4  KUMAR, Shashi; HOFFMANN, jan. Globalisation: the maritime nexus. Disponível em: < 

https://gfptt.org/sites/default/files/refread/9bf093fe-c1ae-4c8b-b99e-6e325e3fb58c.pdf > Acesso em: 

11/12/2016. 
5 Idem. 
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conteneirização possibilita que qualquer empresa, independentemente da nacionalidade 

de sua constituição, envie seus produtos para o mundo de uma forma menos custosa6.   

O principal veículo de realização das relações comerciais no âmbito 

internacional, especialmente, nos negócios jurídicos de transporte marítimo, são os 

contratos internacionais. Aponta-se diversas visões pelas quais se pode definir o contrato 

internacional, quais sejam dos pontos de vista empírico, doutrinário, convencional e 

eclético.  

Do ponto de vista empírico, os contratos internacionais são identificados na 

prática quando possuem elementos internacionais, inexistindo, portanto, qualquer critério 

específico7. Trata dessa maneira, o Unfair Contract Terms Act, de 1977, e o Arbitration 

Act, de 19758 . Por conseguinte, pelo ponto de vista doutrinário, pode-se apontar os 

conceitos de Irineu Strenger, Henri Battifol, Yvon Loussouarn, Luiz Olavo Batista, dentre 

outros9. Cada qual seleciona os elementos necessários para que se obtenha um contrato 

internacional10.  

Sob a perceptiva convencional, por sua vez, enfoca-se a definição de 

contratos internacionais pelas convenções do Direito Uniforme11/12. Por fim, o caráter 

eclético, é aquele que busca definir o contrato internacional mediante a compreensão 

conferida pelos tratados, pela doutrina e pela jurisprudência conjuntamente 13 . Sob 

qualquer uma das perspectivas, compreende-se que o contrato internacional pode ser 

definido conforme a nacionalidade, o centro de interesses das partes, o local de sua efetiva 

celebração e o objeto contratual14.  

O translado de mercadorias, por via marítima ou por outras vias navegáveis 

do país de origem para o país de destino, realiza-se por duas modalidades distintas que 

                                                 
6  KUMAR, Shashi; HOFFMANN, Jan. Globalisation: the maritime nexus. Disponível em: < 

https://gfptt.org/sites/default/files/refread/9bf093fe-c1ae-4c8b-b99e-6e325e3fb58c.pdf > Acesso em: 

11/12/2016 
7 CÁRNIO, Thais Cíntia. Contratos Internacionais Teoria e Prática. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p.13. 
8 Idem. 
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Segundo a Convenção Intramericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais, Entende-se 

contrato internacional existe quando as partes do negócio jurídico tiverem sua residência habitual ou 

estabelecimento sediado em diferentes Estados-Partes da Convenção ou quando o contrato tiver vinculação 

objetiva com mais de um Estado Parte. (Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos 

internacionais. Disponível em: < http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/b-56.htm> Acesso em 

11/12/2016.) 
13 CÁRNIO, Thais Cíntia. Contratos Internacionais Teoria e Prática. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p.13. 
14 Idem. 
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influenciam nas formas contratuais: tramp ou liner 15 . O foco do trabalho será na 

modalidade liner, na qual o transporte se evidencia pelo Bill of Lading – BI16/17. Também 

conhecida por liner shipping, esta modalidade é utilizada quando as empresas de 

navegação publicam com antecedência qual a rota e os portos pelos quais seus navios irão 

percorrer. 

Em um ano, cerca de 200.000 contêineres são transportados mediante esta 

modalidade18. Os navios transportam cerca de 2.300 toneladas de mercadorias a uma 

velocidade razoável 19 . Desse modo, a utilização dos liner shipping é vasta, 

correspondendo a um terço do comércio mundial de transporte de mercadorias por via 

marítima20.  

Embora existam divergências, os contratos da navegação por linha são 

alcunhados de contratos de transporte propriamente ditos, sendo, portanto, o objeto desse 

trabalho. Inclusive, os “contratos liners” albergam a possibilidade de uma pessoa física 

transportar mercadoria ou produtos/objetos de uso próprio ou de terceiros de um porto a 

outro21. 

Sendo assim, destaca-se na modalidade de navegação liner, alguns sujeitos 

da relação negocial 22 , quais sejam a empresa que prestará o serviço de transporte 

(maritime carrier); o embarcador, que entrega efetivamente a mercadoria à empresa 

                                                 
15 Ressalta-se que outra modalidade de transporte de mercadorias jaz na cabotagem. A navegação de 

cabotagem é aquela que ocorre em águas brasileiras, entre porto-porto brasileiro, por vias interiores ou não. 

Está regulada pela Lei nº 9.432/1997 que dispõe sobre o transporte aquaviário brasileiro.  
16 Idem. 
17 Quanto ao BL, importante ressalva de que também ele é utilizado na modalidade tramp, funcionando 

como título de propriedade. Neste termos, Neri aponta algumas funções do BL “ainda observando o BL 

como Documento de suma importância em ambos mercados tramp e liner, podemos ressaltar suas funções 

básicas como as seguintes: - Servir como um comprovante de que a carga foi entregue ao transportador e, 

muitas vezes, efetivamente embarcada; - Evidenciar um contrato de afretamento no mercado tramp e ser de 

fato o próprio contrato de transporte no mercado liner; - Representar um título de propriedade das 

mercadorias (transferível e negociável).” NERI, Marcelo. Contratos de Afretamento Marítimo: contratos 

tramp. In: GONÇALVES, Raphael Magno Vianna (coord.). Revista CAMRJ – Câmara Arbitral Marítima 

do Rio de Janeiro, set-2013. Disponível em: < http://camrj.blogspot.com.br/2013/09/contratos-de-

afretamento-maritimo.html > Acesso em: 10/08/2016. 
18 World Shipping Council: partners in trade. Benefits of liner shipping. Disponível em: < 

http://www.worldshipping.org/benefits-of-liner-shipping/efficiency > Acesso em 10/08/2016.  
19 Idem. 
20 Idem. 
21 NERI, Marcelo. Contratos de Afretamento Marítimo: contratos tramp. In: GONÇALVES, Raphael 

Magno Vianna (coord.). Revista CAMRJ – Câmara Arbitral Marítima do Rio de Janeiro, set-2013. 

Disponível em: < http://camrj.blogspot.com.br/2013/09/contratos-de-afretamento-maritimo.html > Acesso 

em: 10/08/2016. 
22 Importante destacar que não existe unanimidade na doutrina acerca das partes do contrato de transporte 

marítimo, em virtude das peculiaridades a ele inerentes. Desse modo, há os que defendem que o contrato 

de transporte marítimo é estabelecido apenas entre transportador e embarcador, isolando o recebedor da 

relação. Outros, no entanto, já albergam os três como partes contratantes na relação comercial. (MARTINS, 

Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol. III – Contratos e Processos. São Paulo:2015, p. 493.)  
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transportadora ou aquele que detém a obrigação de entrega da mercadoria; e, por fim, o 

recebedor, signatário ou shipper23. Neste ensejo, discute-se, na doutrina, se o destinatário 

faz parte efetivamente da relação negocial24. 

Diante do crescimento do mercado shipper, e da importância da navegação 

por linha, em uma sociedade globalizada, o perigo em provocar danos ao meio ambiente 

marinho, mediante as atividades comerciais exercidas aumenta consideravelmente. Isso 

afeta os recursos vivos marinhos e os seus ecossistemas, motivo pelo qual as discussões 

atinentes ao transporte de mercadorias por via marítima não podem olvidar dos 

desdobramentos do próprio Direito Internacional Ambiental, do Direito do Mar e do 

Direito Marítimo ambiental25.  

O Direito, portanto, aproxima-se muito mais de uma rede normativa que de 

estruturas institucionalizadas, quais sejam os Estados. Sendo assim, não há noções claras 

de hierarquia bem como difícil realizar categorizações das normas internacionais e 

transnacionais. 

 

A noção de ‘rede’ dificulta a tradução de noções claras de hierarquia (ou 

condições de hierarquização), além de esvaziar binômios como ‘centro-

periferia’, ‘topo-base’, típicos das elaborações tradicionais, permitido um 

enfoque normativo descentralizado. Além disso, a formação de conexões 

múltiplas, a partir de entrelaçamentos, emaranhados, confluências, 

                                                 
23 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol. III – Contratos e Processos. São 

Paulo:2015, p. 493. 
24 Na teoria que afasta o destinatário do estabelecimento do contrato de transporte marítimo, tem-se que 

este contrato se resume a um ato jurídico estabelecido entre a empresa que realizará o transporte da 

mercadoria e o vendedor/embarcador. O destinatário é designado em cláusula a favor de terceiros, na 

medida em que, por decorrência lógica, não pode ser desprezado do negócio jurídico. Isto, no entanto, não 

importa em eximir o destinatário de qualquer responsabilidade no negócio jurídico celebrado entre o 

transportador e o vendedor.  

Significa que o destinatário, ainda que ele esteja disposto no contrato de transporte de mercadoria apenas 

como beneficiário, está sujeito a obrigações. Ressalta-se que a depender da modalidade de Incoterms* Rules 

eleita o vendedor/embarcador/exportador ou o importador/destinatário/comprador podem figurar como 

destinatários. Ainda o destinatário pode ser uma terceira pessoa distinta do 

vendedor/embarcador/exportador ou do importador/destinatário/comprador.  

A par dessa discussão, há ainda intervenientes do contrato que são secundários. São, por exemplo, agentes 

marítimos (owner’s agency), comissários, operadores despachantes. Dado o espaço disposto no presente 

artigo, não se debruçará sobre os intervenientes secundários. 

Quanto ao embarcador/shipper, este não necessita ser apenas uma pessoa jurídica ou somente pessoas 

jurídicas como mencionado anteriormente. Significa que o navio pode ser estivado com mercadorias de 

diferentes embarcadores, inclusive de pessoas físicas. 

Contemporaneamente embarcador/shipper pode contemplar não somente aquele que pagará o frete 

(freight), figurando como o contractual shipper. Outrossim, pode equivaler aquele que tem a obrigação de 

entregar a mercadoria no seu destinatário final, figurando como o effective shipper. (MARTINS, Eliane M. 

Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol. III – Contratos e Processos. São Paulo:2015, p. 509-511) 
25 “No tocante a proteção do meio marinho, se forem considerados o Direito Internacional Ambiental e o 

Direito Internacional do Mar como ramos autônomos do ordenamento internacional, verifica-se que, desde 

a Declaração de Estocolmo, de 16.06.1972, sobre o Meio Ambiente Humano, intensificou-se um processo 

de interação entre as normas de ambos. ” (SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção 

Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, p.72.)  
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interpenetrações e teias, consegue representar com mais aproximação as 

relações totais que a sociedade, por meio dos seus agentes, organizações, 

movimentos e sujeitos, produz, em termos de poder, direito e 

policontextualidade.26  

 

Diante da policontextualidade que se apresenta, as Convenções são 

elaboradas, basicamente, por dois métodos: o setorial e o método transversal. Pelo método 

setorial, as Convenções são produzidas para um setor específico, isto é, para a proteção 

de um objeto específico, tais como as águas continentais e a atmosfera27. Por sua vez, o 

método transversal é aquele pelo qual as Convenções são elaboradas visando a proteção 

do meio ambiente numa concepção planetária, por exemplo, quando se produz um 

documento internacional para controlar os efeitos advindos de substâncias tóxicas. 28  

Quanto às Convenções, cujo objeto é a proteção direta ou indireta do meio 

ambiente, o aspecto policontextual se torna mais evidenciado. O Direito Internacional 

Ambiental se utiliza de alguns mecanismos que tenham o condão de aproximar mais o 

Direito das evoluções cientificas, pode-se destacar as seguintes inovações:  

 

a) a utilização dos anexos e apêndices nos textos dos tratados ou convenções 

multilaterais, os quais preveem procedimentos especiais e mais brandos para 

alteração dos anexos e apêndices do que os exigidos para a alteração do texto 

principal; b) o reconhecimento das ONGs como agentes oficiais na formação 

de tratados e convenções multilaterais; c) a adoção de convenções do tipo 

quadro ou umbrella. ”
29

 

 

Os textos, nas Convenções Internacionais, podem se adequar às realidades 

que vão sendo apresentadas, facilitando a efetividade da preservação do meio ambiente. 

30 Em âmbito marítimo, a aceitação tácita das alterações dos normativos produzidos pela 

Organização Marítima Internacional – OMI31 - facilita a dinamicidade das normas bem 

como de sua efetividade.  

                                                 
26 TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski; KÖCHE, Rafael. Um direito sem estado? Direitos humanos e a 

formação de um novo quadro normativo global. In: Revista de Direito Internacional: Proteção Internacional 

da Pessoa Humana. Volume 10. Nº2. 2013. Disponível em: < 

http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/2561 > Acesso em: 11/12/2016. 
27 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p.76. 
28 Idem. 
29 Ibid.76-77. 
30 Ibid., p.77. 
31“As a specialized agency of the United Nations, IMO is the global standard-setting authority for the safety, 

security and environmental performance of international shipping. Its main role is to create a regulatory 

framework for the shipping industry that is fair and effective, universally adopted and universally 

implemented. In other words, its role is to create a level playing-field so that ship operators cannot address 

their financial issues by simply cutting corners and compromising on safety, security and environmental 

performance. This approach also encourages innovation and efficiency. Shipping is a truly international 

industry, and it can only operate effectively if the regulations and standards are themselves agreed, adopted 
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Sendo assim, o direito internacional ambiental, consoante nomenclatura de 

Varella32,  é marcado por forte policromia, na medida em que as normas internacionais 

são elaboradas e aplicadas em diferentes percepções de proteção do meio ambiente bem 

como em contextos sociais e econômicos diversos. Percebe-se que esta característica 

reflete no Direito Marítimo Ambiental33 na medida em que este ramo específico do 

Direito Internacional alberga tanto os normativos existentes na seara econômica, de 

tráfego e de tráfico de bens, quanto os desdobramentos do desenvolvimento sustentável.    

No espaço marítimo, difícil separar o que seria de âmbito puramente público 

e o que seria de âmbito privado34, considerando que o mar tem características bem 

próprias, diferentes das do território estatal, no espaço offshore. Assim, desdobramentos 

do desenvolvimento comercial, pertinente ao domínio privado, não podem desprezar as 

consequências atinentes a sua exploração ou utilização predatória, qual seja a poluição. 

  A depender do modus operandi da execução do transporte de mercadorias, 

por via marítima, há efetivo risco de ocasionar danos para o meio ambiente marinho. 

Neste ensejo, inúmeros normativos foram criados tanto por entidades não jurídicas quanto 

pelos Estados e Organizações Internacionais no intuito de, em primeiro lugar, salvar a 

vida no mar e as mercadorias que são transportadas; em segundo lugar, preservar o meio 

ambiente da poluição. 

A poluição proveniente de embarcações 35  é relacionada a acidentes, a 

incidentes, a operações realizadas no mar, a descargas internacionais e a construção de 

embarcações, incluindo projeto, equipamento, funcionamento e treinamento da 

tripulação36.  No presente trabalho, focar-se-á na poluição provocada pelos acidentes e 

incidentes da navegação, especificamente nos abalroamentos, que representam riscos da 

atividade da navegação ou “marine aventure”.   

                                                 
and implemented on an international basis. And IMO is the forum at which this process takes place.” (OMI. 

Disponível em: <http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx> Acesso em: 12/08/2016.) 
32  VARELLA, Marcelo D. Internacionalização do Direito: Direito Internacional, globalização e 

complexidade. Brasília: UniCEUB, 2013, p. 304. 
33 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol. III – Contratos e Processos. São 

Paulo:2015, p. 14. 
34 Ibid., p. 10. 
35  Importante ressaltar que a palavra “embarcações” será utilizada como sinônimo de navios no 

desenvolvimento desse trabalho. Embora pareça atécnico, tenta-se evitar a construção de texto repetivitivo 

ao leitor e, por consequência, cansativo. 
36  CNUDM. Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Disponível em: < 

https://www.egn.mar.mil.br/arquivos/cursos/csup/CNUDM.pdf> Acesso em: 10/08/2016. 
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Apesar da inexistência de uma definição convencional37/38,  os acidentes e 

incidentes enquadram-se em riscos econômicos. Isto porque a poluição que esses fatos 

marítimos provocam atingem a saúde do ser humano e impactam a economia. A poluição 

do meio ambiente marinho implica em desgastes para a atuação empresarial, tanto na 

perspectiva do contratante quanto do contratado, quando as empresas se encontram 

envolvidas em danos ao meio ambiente marinho sem previsão de qual montante será 

dispendido financeiramente para pagamento de eventuais indenizações ou a quem será 

atribuída a responsabilidade. 

Exemplo de acidentes de danos significativos, em 2015, o navio porta-

contêiner, Maersk Londrina, sofreu explosão e incendiou seu porão quando estava no 

Oceano Índico. Na oportunidade do acidente, os proprietários armadores declararam a 

ocorrência de avaria grossa. Já, em 2016, um navio da armadora italiana MSC colidiu 

com outro navio-iraniano de armação iraniana, o Dream II, quando navegavam no 

Estreito de Cingapura, no sudeste asiático39. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar40 - CONVENMAR- 

determinou como poluição do meio ambiente marinho a introdução de substâncias ou de 

energia que provoque efeitos nocivos aos recursos vivos, à vida marinha, à saúde humana 

e às atividades marítimas41. Em seu artigo 1.4 a CONVENMAR define poluição marinha 

como: 

  
A introdução pelo homem, directa ou indiretamente, de substâncias ou de 

energia no meio marinho, incluindo os estuários, sempre que a mesma 

provoque ou possa provocar efeitos nocivos, tais como danos aos recursos 

vivos à vida marinha, riscos à saúde do homem, entrave às atividades 

marítimas, incluindo a pesca e as outras utilidades legítimas do mar, alteração 

                                                 
37 Não existe qualquer convenção internacional ou tratado que determine o que são desastres e acidentes. 

Desse modo, recorre-se a suporte doutrinário. Consoante Eliane Octaviano, “Fundamentalmente, apesar da 

diversidade e complexidade exegética, tem-se considerado acidentes marítimos os incidentes da navegação 

ou acontecimentos de mar que efetivamente resultem em danos ou despesas extraordinárias. Na definição 

e enquadramento dos fatos da navegação, se inserem os acontecimentos ou incidentes que resultem 

consequências às atividades da navegação marítima, mas não se vinculem à efetiva ocorrência de danos. 

Em uma abordagem lato sensu e pragmática, poder-se-ia afirmar que incidentes é gênero e acidentes e fatos 

são espécies. ” (MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol. III – Contratos e 

Processos. São Paulo:2015, p. 738)  
38 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol. III – Contratos e Processos. São 

Paulo:2015, p. 731. 
39 Superconteineiro da MSC colide com navio-tanque no Sudeste Asiático. A Tribuna.com. br. 05/08/2016. 

Disponível em: < http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/superconteineiro-da-

msc-colide-com-navio-tanque-no-sudeste-asiatico/?cHash=7158f0e3c73303c2968621667b35ac00> 

Acesso em: 12/08/2016. 
40  CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015. 
41 Idem. 
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da qualidade da água do mar, no que se refere à sua utilização e deterioração 

dos locais de recreio. 

 

O artigo 196 42 , da CONVENMAR, completa ainda como poluição a 

resultante de qualquer tecnologia ou inserção de espécies novas ou estranhas que possam 

provocar mudanças importantes ou prejudiciais nos ecossistemas marinhos. Observa-se 

desse conceito, portanto, dois aspectos: o preventivo e o abrangente. Isto porque prevê 

como poluição mesmo os danos que são potenciais assim como as introduções indiretas 

de substâncias ou de outras espécies no meio ambiente marinho43/44.  

Por conseguinte, a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por 

Navios – MARPOL-  determina que substâncias danosas são aquelas que provocam 

danos à saúde humana, aos recursos e à vida marinha quando lançadas ao mar (1973/1978, 

art. II).  Na determinação de substância danosa, o que equivaleria a poluição do meio 

ambiente marinho acima mencionada pela CONVENMAR, não é incluído energia ou 

qualquer substância ou energia que impeçam as atividades marítimas. 

Segundo relatório da GESAMP45, poluição marinha importa na introdução de 

substâncias ou de propriedades provenientes, ainda que em parte, de atividades humanas, 

nos ecossistemas marinhos, que tenham condição de prejudicar o ambiente e a saúde 

humana. 

 

Pollution studies focus on particular substances or properties whose presence 

is due, at least in part, to human activities and that have the potential, directly 

                                                 
42 Artigo 196. 1. Os Estados devem tomar todas as medidas necessárias para prevenir, reduzir e controlar 

a poluição do meio marinho resultante da utilização de tecnologias sob sua jurisdição ou controle, ou a 

introdução intencional ou acidental num setor determinado do meio marinho de espécies estranhas ou novas 

que nele possam provocar mudanças importantes ou prejudiciais. (CNUMDM, Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
43 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p.38. 
44  Salienta Scalassara que esse conceito não está imune a críticas. Outrossim, alguns especialistas 

consideram que o conceito de poluição da CNUDM não poderia se restringir a que é provocada pelo 

homem. Isto é, deveria ser incluso em seu conceito a poluição em razão de causas naturais como pelas 

alterações químicas e físicas causadas por um vulcão. A autora ainda afirma que “Outra crítica apresentada 

diz respeito à falta de conformação da definição com a evolução tecnológica do final do século passado. A 

definição deveria ter abrangido outras formas de poluição, além da introdução de substâncias e energias, 

como as dragagens da plataforma continental, a extração dos minérios dos fundos marinhos, a abertura de 

um canal, entre outros. ” (SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica 

Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, p.38-39).  
45 O GESAMP é Grupo Misto de Peritos sobre os Aspectos Científicos da Proteção Ambiental Marinha. 

Ele é composto por especialistas nomeados pelas Agências patrocinadoras, quais sejam a OMI, a FAO, 

UNESCO-COI, ONUDI, OMM, AIEA, UM, UNEP. O objeto principal desse grupo de “experts” é o de 

fornecer informações em matéria de prevenção, de redução e de controle da degradação do meio ambiente 

para o aconselhamento das agências que os patrocina. (GESAMP – Joint Group of Experts on the Scientifc 

Aspects of Marine Environmental Protection. Disponível em: <http://www.gesamp.org/> Acesso em: 

08/11/2016) 
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or indirectly, to harm either the environment or human health. This link 

between environmental properties and harm is explicit in GESAMP’s 

definition of marine pollution14. In practice, pollution indicators tend to be 

almost any environmental variable influenced by anthropogenic practices for 

which the levels in air, water, sediment or biological tissues fall within the 

range that is potentially damaging [...].46 

 

Dentre os conceitos de poluição ora abordados, o presente trabalho parte do 

conceito de poluição produzido pela GESAMP. Esse Grupo Misto de Peritos fornece 

relatórios não só à comunidade científica, mas a toda a sociedade, bem como fornece 

objetivos globais acerca da preservação do meio ambiente marinho contra a poluição, 

optando-se pelo conceito do Grupo por acreditar que o confere de forma mais abrangente 

e explicativo que os demais. 

Em vista a poluição provocada pelos navios no meio ambiente marinho, 

facilitada pelo aumento e consolidação dos transportes pelo modal marítimo, justifica-se 

a atenção que os Estados e os demais atores internacionais devem ter na construção da 

complexa rede de normas internacionais que tenham o condão de evitar a ocorrência de 

acidentes e incidentes marítimos. A globalização facilita o desenvolvimento e a inserção 

de novos mecanismos bem como confere espaço à releitura de antigos instrumentos a 

partir de novas racionalidades.  

E, diante da emergência de resolução dos danos provocados no meio 

ambiente, mediante a atividade marítima de transporte de mercadorias, propõe-se o 

estudo da possibilidade de inserção nos contratos de transporte marítimo de mercadorias, 

na navegação por linha, a disposição de cláusulas padrões ambientais que tenham o 

condão de definir a responsabilidade dos agentes envolvidos quando da ocorrência de 

dano. Neste aspecto, a problemática gira em torno da interação dos contratos 

internacionais como possíveis instrumentos jurídicos complementares à atuação das 

Convenções Internacionais e dos documentos produzidos Organização Marítima 

Internacional – OMI, contra a poluição provocada por navios.  

Assim, analisa-se a capacidade que um contrato possui ou pode possuir em 

garantir a resolução de danos ambientais de maneira direta. O mercado shipper, cujas 

forças econômicas são significativas, mediante atuação das corporações marítimas e 

                                                 
46 GESAMP (2015, IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts 

on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection); Boelens, R. and Kershaw, P.J., eds, 

Pollution in the Open Oceans 2009-2013 – A report by a GESAMP Task Team. GESAMP Rep. Stud. No. 

91, 87 pp.p.36. p.52. 
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demais atores marítimos, necessita da realização de intervenção política nacional e 

internacional.47  

 

[...] being proactive in identifying shipping activities and incidents that could 

have an adverse impact on the environment and, therefore, in developing 

corresponding preventive measures; 

• contributing to international efforts to reduce atmospheric pollution and 

address climate change; 

• developing effective preparedness and response strategies for shipping 

incidents in order to mitigate their impact on the environment; and 

• making new ships more environmentally-friendly by implementing the 

“cradle to grave” concept for new ships, whilst further facilitating practicable 

solutions for the recycling of existing ships [...]48 

 

A formação da governança ambiental privada implica na exigência de 

formação, cada vez mais forte e sistemática, de responsabilidade socioambiental, 

incluindo tanto a prevenção dos danos que podem ser causados quanto o desenvolvimento 

de respostas eficazes para os incidentes e acidentes marítimos.  

Espera-se que o presente trabalho proporcione sistematização das normas 

internacionais referentes à poluição provocada por navios, na navegação liner, 

estabelecendo condições para se apontar as lacunas existentes na preservação dos 

ecossistemas marinhos. Almeja-se ainda que o trabalho tenha o condão de realizar a 

releitura de instrumento amplamente utilizado dentro dos negócios marítimos, qual seja 

o contrato, como forma de complementar a atuação dos sujeitos internacionais na 

salvaguarda do meio ambiente marinho, mediante a contextualização da tendência a 

formação da governança ambiental privada.   

Esse trabalho se justifica pela importância que o tema apresenta na atualidade. 

Poucos estudos se destinam a analisar questões atinentes a poluição que os acidentes e 

incidentes marítimos podem provocar no meio ambiente marinho. Muitos resguardam-se 

apenas a abordar a poluição provocada por óleo sem considerar que o encalhe ou a imersão 

de navios podem causar danos ao meio ambiente marinho.  

Por meio de uma pesquisa teórica, bibliográfica, descritiva e exploratória, o 

trabalho tem como objetivo geral, na primeira parte, compreender as obrigações e falhas 

inerentes à preservação do meio ambiente marinho diante da poluição provocada pela 

                                                 
47 “The final point is that, however hard we might try to develop the analysis in economic terms, shipping 

is an international business and the economic forces that make it so significant in economic terms also make 

it the subject of national and international political intervention.” (STOPFORD, Martin. Maritime 

Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 7.) 
48 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential and 

limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 8.  
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atividade marítima de navegação; na segunda parte, como o setor privado pode obedecer 

às obrigações de proteção do meio ambiente e complementá-las;     

Por objetivos específicos investigar:  na primeira parte, a importância do meio 

ambiente marinho para a concretização do desenvolvimento sustentável; o aporte das 

companhias marítimas, na navegação liner, na preservação do meio ambiente marinho; o 

sistema de normas advindos dos sujeitos internacionais para a salvaguarda do meio 

ambiente marinho. Na segunda parte, investiga-se o contexto atual de crescimento da 

importância dos atores internacionais na proteção do meio ambiente marinho e dos 

contratos interacionais; as características desses contratos e da imputação de 

responsabilidade por dano ambiental quando da ocorrência de acidentes e incidentes.  

Buscando conectar todas essas informações, a principal ferramenta 

metodológica escolhida para conduzir a pesquisa foi documental, tendo em vista que a 

análise se fundou em documentos legais e internacionais, assim como em matrizes 

contratuais relevantes para a presente análise. 

Trata-se de um estudo hipotético-dedutivo, uma vez que, no decorrer da 

pesquisa, diversas hipóteses variáveis tiveram seu alcance e consciência investigados, tais 

como as hipóteses de que o meio ambiente marinho é necessário para a concretização do 

desenvolvimento sustentável; de que há insuficiência na proteção do meio ambiente 

marinho contra a poluição provocada por embarcações tanto pelas companhias marítimas 

quanto pelas Convenções e demais documentos internacionais; de que os atores 

transnacionais possuem papel significativo e complementar na preservação do meio 

ambiente marinho; e, por fim, de que os contratos internacionais, que orientam a navegação 

por linha, podem servir de instrumento complementar na preservação do meio ambiente 

seja pelas características do contrato seja pelas características desse modal de navegação.  

Em resumo, a escolha metodológica possibilitou diferenciais bastante positivos 

uma vez que permitiu a aproximação entre a teoria e o plano concreto; viabilizou reflexões 

aprofundadas sobre questões jurídicas, orientadas por uma situação concreta; possibilitou 

descobertas que não seriam identificáveis senão por meio de estudo documental 

aprofundado. Permitiu enfrentar questões interdisciplinares do direito e multidisciplinares 

que decorrem da necessária compreensão de questões sociológicas, internacionalistas, de 

infraestrutura, e tantos outros fatores que poderão ser identificados no decorrer do estudo.  

Ressalta-se que o estudo tem natureza teórico-prática, e realiza algumas 

considerações que apenas constituem inquietações iniciais, mas que ainda se pretende 
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desenvolver em outras etapas de pesquisa, promovendo uma análise rigorosa de seu 

objeto, no intuído de dimensionar sua extensão.49  

O trabalho foi organizado em duas partes, cada parte contém dois capítulos. 

Na primeira parte, o Capítulo 2 tem o título “A proteção do meio ambiente marinho diante 

das relações de contratos na modalidade liner: a necessária inserção de uma nova lógica 

de mercado”; o Capítulo 3 tem o título “As estruturas normativas na atribuição de 

responsabilidade por dano ao meio ambiente marinho no contexto internacional 

fragmentado”. Na segunda parte, o Capítulo 4 tem o título “A governança ambiental 

privada na implementação do princípio do desenvolvimento sustentável na nova lógica 

de mercado marítimo”; o Capítulo 5 tem o título “Responsabilidade socioambiental das 

corporações na cadeia de transporte de mercadorias por via marítima”.  

Na primeira parte, o Capítulo 2, aborda sobre a interação do meio ambiente 

com o comércio, destacando a importância de salvaguarda dos ecossistemas, 

principalmente, o marinho. Ademais, o Capítulo apresenta os percalços da proteção do 

meio ambiente marinho no exercício das atividades marítimas. O Capítulo 3, por sua vez, 

trata sobre os deveres consolidados nas normas internacionais de proteção do meio 

ambiente marinho. Foca-se, nas normas que são aplicáveis á atividade marítima, ainda 

que as Convenções tratem da preservação do meio ambiente de forma geral, evidenciando 

suas eficiências tanto normativas quanto de execução. 

Na segunda parte, o Capítulo 4 aborda sobre a atuação das corporações 

empresariais na salvaguarda do meio ambiente marinho e a influência dos stakeholders 

nesse processo. Neste ínterim, trata-se da Governança Ambiental Privada, contexto 

mediante o qual se propõe a utilização dos contratos de transporte de mercadorias, na 

navegação por linha, como instrumento para auxiliar na preservação dos ecossistemas 

marinhos. Enfoca-se ainda nas deficiências dos seguros marítimos ambientais. O Capítulo 

5, por sua vez, trata da responsabilidade socioambiental das corporações marítimas, 

enfocando-se nos contratos de transporte marítimo. Por fim, analisa-se qual o direito 

aplicável a esses contratos bem como as vantagens competitivas de corporação ser 

reconhecida como ambientalmente responsável.   

 

                                                 
49 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Claudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no Direito. 

5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, passim.  
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PARTE I 

 

2. A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE MARINHO DIANTE DAS RELAÇÕES 

DE CONTRATOS NA MODALIDADE LINER: A NECESSÁRIA INSERÇÃO DE 

UMA NOVA LÓGICA DE MERCADO  

 

Embora algumas discussões acerca da utilização e da proteção do meio 

ambiente tenham surgido antes de 1972, foi a partir deste ano, em Estocolmo, na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que a temática chamou 

a atenção das Nações. Posteriormente, o assunto tornou a pauta mundial com a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, 

no Rio de Janeiro, conhecida como “Cúpula da Terra”.  

A partir da década de 1960 e 1970, portanto, ocorreu a internacionalização 

das preocupações atinentes a proteção do meio ambiente. O apartheid entre crescimento 

econômico e meio ambiente foi se esvaecendo, na medida em que houve a compreensão 

da vida marinha como elemento indispensável para promover a viabilização de todas as 

formas de vida. Neste aspecto, pode-se afirmar que houve uma ressignificação do que 

seja crescimento econômico e das posturas que os Estados devem tomar diante da nova 

complexidade que se inseriu.  

Não obstante se reconheça um avanço neste caminho, vislumbra-se uma 

verdadeira insuficiência na proteção do meio ambiente marinho pelas empresas e pelos 

próprios Estados. Partindo disso, analisar-se-á a tensão existente entre comércio e 

proteção do meio ambiente para, por conseguinte, verificar o contexto de 

desenvolvimento comercial, mediante a utilização de contratos e as consequências do 

transporte marítimo no meio ambiente marinho. 

 

2.1. Os desdobramentos da internacionalização do Direito Ambiental frente a lógica 

de mercado: a necessidade de mitigação das consequências da poluição marinha 

provocadas pelas atividades econômicas 

 

As trocas comerciais internacionais, intensificadas com o fim da II Guerra 

Mundial e com o surgimento do General Agreement on Tariffs and Trade – GATT, atual 

Organização Mundial do Comércio - OMC, dispuseram a atividade econômica não 

apenas como um meio, mas como um fim em si mesmo.  A atividade econômica como 
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intocável, na medida em que todos os outros fatores, tais como a preservação do meio 

ambiente, devem se coadunar a ela, tornou-se a concepção predominante. 

Destarte, o comércio internacional apresenta papel preponderante na 

economia mundial50. Consequência disso, é o fim das fronteiras políticas externas e 

domésticas de modo que “o comércio de bens e serviços e o investimento passem a ser 

coordenados em níveis multilaterais e que as regras de conduta dos parceiros comerciais 

passem a ser controladas e arbitradas também em nível internacional. ”51  

Consolida-se, portanto, a formação do mercado extrafronteiras, no qual 

ultrapassa-se a simples importação e exportação de produtos e de serviços52. A cadeia 

produtiva se torna polarizada em diversas localidades do planeta de forma que o valor 

atribuído ao produto conta com o melhor de cada local, em que é produzido, seja no que 

se refere ao acesso rápido a um recurso natural ou ao acesso a mão-de-obra barata. Nestes 

termos, Thorstensen afirma que:  

 

No contexto da globalização, a identidade nacional dos produtos e das 

empresas que os fornecem fica cada vez mais difícil de ser identificada. Como 

consequência, as novas regras para o comércio internacional devem enfocar o 

impacto de todas as políticas econômicas sobre o funcionamento dos mercados 

globais, sujeitas às exigências econômicas de melhor eficiência, e sujeitas às 

exigências políticas de tratamento justo por parte dos governos aos interesses 

de outros países.53 

 

Isto foi possível, dentre outros fatores, mediante a larga utilização dos 

oceanos e mares como meio de transporte barato de mercadorias. Outrossim, como fonte 

de exploração de seus recursos vivos e não-vivos e de estabelecimento de atividades 

                                                 
50 THORSTENSEN, Vera. A OMC – Organização Mundial do Comércio e as negociações sobre comércio, 

meio ambiente e padrões sociais. Rev. Bras. Polít. Int. 41, 1998, p. 30. 
51 Idem. 
52 As posturas tomadas por Trump, atual Presidente dos Estados Unidos, no cenário internacional pode 

implicar em profundas mudanças, principalmente, no que se refere a proteção do meio ambiente. “Certainly, 

given the consistency of his campaign promises on the issue, the next US president may actively withdraw 

his nation from the Paris Agreement on climate change. In an indication of this, Myron Ebell, the head of 

the transition team for the Environmental Protection Agency (EPA), is a known, vocal climate change 

denier, and Scott Pruitt, the nominated head of the EPA, has actively opposed Obama’s policies to reduce 

US greenhouse gas emissions. However, the environmental movement should not see reduced US support 

for multilateral environmental treaties such as the Paris Agreement as all doom and gloom. This would also 

provide other powerful nations like China with an opportunity to provide greater leadership. ” (The 

Conversation. Trump presidency presents challenges and opportunities for the environment. 14/12/2016. 

Disponível em: http://theconversation.com/trump-presidency-presents-challenges-and-opportunities-for-

the-environment-69205 Acesso em: 30/12/2016.) 
53 THORSTENSEN, Vera. A OMC – Organização Mundial do Comércio e as negociações sobre comércio, 

meio ambiente e padrões sociais. Rev. Bras. Polít. Int. 41, 1998, p. 32. 
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litorais realizadas pelos Estados costeiros, tais como a indústria, o turismo, o comércio, o 

estabelecimento de portos54. Neste aspecto,  

 

Many marine resources are not argeted for local markets but exported as raw 

materials, intermediates or final products, and the demand for goods and 

services originating in the oceans is likely to increase as populations continue 

to grow. Trade in marine products can create opportunities for economic 

growth, export diversification and new investments. Moreover, as technology 

evolves and marine resources become more accessible and their use more 

feasible, new economic and trade sectors are also likely to emerge, potentially 

generating new job opportunities.55 
 

Desse modo, os mares e os oceanos podem ser alocados para o patamar de 

elemento estratégico do crescimento econômico. E, diante da larga possibilidade de 

exploração dos mares e dos oceanos para fins econômicos, por muitos séculos, acreditava-

se que toda a poluição advinda das atividades humanas, principalmente dos comerciais, 

era suportada pelos ecossistemas marinhos, na medida em seriam “autolimpas” pelo 

próprio mar.  

Não obstante esta concepção, a quantidade de poluição foi tal, desde a 

Revolução Industrial de 1917, que superou a capacidade oceânica de autodepuração56. 

Junto à insuficiência da capacidade de autodepuração ou de autolimpeza dos oceanos, há 

ainda a poluição que não é biodegradável, por exemplo, o plástico, os detergentes e os 

inseticidas57. 

Nestes termos, as lógicas atinentes às políticas do comércio externo e do meio 

ambiente começaram a dialogar de modo que foi necessário se analisar outras formas de 

crescimento econômico que não pusessem em risco a utilização dos recursos naturais 

necessários à própria existência comercial. Desse modo, o desenvolvimento sustentável 

adquiriu espaço no cenário comercial, representando novo paradigma no ordenamento 

jurídico internacional.  

                                                 
54  UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). The Oceans Economy: 

Opportunities and Challenges for Small Island Developing States. New York and Genebra: United Nations 

Publications, 2014. Disponível em: < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2014d5_en.pdf> 

Acesso em: 16/11/2016. 
55 Idem. 
56 No mesmo sentido, Scassalara afirma que "Os rios, lagos e oceanos têm capacidade de autolimpeza; 

entretanto, devido ao aumento do volume de detritos lançados ao mar pelo homem, principalmente após a 

Revolução Industrial, esses ecossistemas tiveram essa capacidade diminuída ou mesmo perdida." 

(SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p.53.) 
57 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p.33-54. 
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O meio ambiente marinho foi reconhecido como essencial para a saúde e o 

bem-estar do ser humano, sendo eleito como Direito Humano. Por este passo, importante 

compreender não só tais paradigmas, mas também os impactos negativos da poluição do 

ecossistema marinho. 

 

2.1.1 A eleição da proteção do meio ambiente como direito humano: as alterações do 

ordenamento jurídico internacional 

 

Apesar da mentalidade enraizada ter sido, por muito tempo, a de que meio 

ambiente e comércio são “objetivos incompatíveis entre si, mesmo que a população 

permaneça estável, o que não é o caso. ”58, tal concepção sofreu profundas mudanças. Em 

virtude da essencialidade do meio ambiente para a sobrevivência do indivíduo, na medida 

em que se constata a potencialidade que um dano ambiental ocorrido em um país pode 

alcançar outros países59, o direito ao meio ambiente saudável foi eleito a direito humano60. 

Consoante Cançado Trindade e Kiss61, 

 

The right to a healthy environment can benefit from the implementa- tion of 

"pre-existing" rights, just as it in turn can reinforce the implementa- tion of 

                                                 
58 CAUBET, Christian Guy. A irresistível ascensão do comércio internacional: o meio ambiente fora da 

lei? Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15484> Acesso em: 

15/08/2016.  
59 “A Resolução 44.228 aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 22 de dezembro de 1989, que 

convocou a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 

1992, sublinhou o caráter global dos problemas ambientais. Esses problemas requerem ações locais, 

regionais e universais a denotar a estreita interdependência que as relaciona. A globalidade do meio 

ambiente, anunciada pela Convenção sobre Direito do Mar de 1982 e pela Convenção sobre a Proteção da 

Camada de Ozônio de 1985, altera a perspectiva dominante na regulação internacional do meio ambiente." 

(AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Comércio Internacional e a Proteção do Meio Ambiente. São Paulo: 

Atlas, 2011, p. 09) 
60 No entanto, é necessário ressaltar que o desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

e o Direito Internacional do Meio Ambiente estão em ritmos distintos de evolução. Enquanto que à proteção 

dos Direitos Humanos conta com diferentes órgãos em nível internacional e regional de proteção; não se 

vislumbra tal avanço para a proteção do meio ambiente. Embora se possa verificar a fragmentação na 

legislação dos Direitos Humanos, na medida em que há a Convenções, acordos e tratados internacionais 

para a defesa e proteção de diferentes categorias de ser humano, mulheres, refugiados, apátridas, dentre 

outros, tal fragmentação parece funcionar de modo muito mais coordenado que a que se vislumbra no 

Direito Internacional Ambiental. Apesar das diferenças de evolução, pode-se apontar que ambos necessitam 

de uma abordagem integrada e preventiva de modo a garantir a preservação do ser humano e do ambiente 

que o rodeia e de que é dependente. E que, eles se tocam na medida em que a garantia da dignidade da 

pessoa humana está atrelada não somente à vida, mas à vida com saúde. (KISS, Alexandre; TRINDADE, 

Antônio A. Cançado. Two major challenges of our time: Human Rights and the Environment. In: Derechos 

Humanos, Desarollo Sustentable y Medio Ambiente/Human Rights, Sustainaible Development (ed. A. A. 

Cançado Trindade) 2ª edición, San José de Costa Rica, IIDH/BID, 1995, pgs. 287-294 y 379-383.) 
61 KISS, Alexandre; TRINDADE, Antônio A. Cançado. Two major challenges of our time: Human Rights 

and the Environment. In: Derechos Humanos, Desarollo Sustentable y Medio Ambiente/Human Rights, 

Sustainaible Development (ed. A. A. Cançado Trindade) 2ª edición, San José de Costa Rica, IIDH/BID, 

1995, pgs. 287-294 y 379-383.  
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these latter, in this way enriching and helping to develop the corpus juris of 

international human rights law, giving it a wider dimension. 

 

Para concretização desse propósito, na ordem internacional foram 

reconhecidos inúmeros instrumentos não vinculativos, os denominados soft law. 

Conforme Kiss e Cançado Trindade62 , as normas soft tem o condão de preparar os 

caminhos para o desenvolvimento de instrumentos vinculativos.  

Outrossim, a observância da proteção do meio ambiente implica na inserção 

de novos valores no contexto internacional, representando uma das maiores alterações de 

nosso tempo, consoante os autores63. Neste aspecto, muitos documentos internacionais 

foram produzidos tanto no seio de proteção dos Direitos Humanos, que referenciam a 

proteção do meio ambiente, quanto de documentos que abordam especificamente a 

proteção do meio ambiente.  

A Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, na Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, 1972, afirma que64:  

 

O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, 

o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se 

intelectual, moral, social e espiritualmente.  Em larga e tortuosa evolução da 

raça humana neste planeta chegou-se a uma   etapa   em   que, graças   à   

rápida   aceleração   da   ciência   e   da tecnologia, o homem adquiriu o 

poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, 

tudo que o cerca. Os dois aspectos   do   meio   ambiente   humano, o   

natural   e   o   artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para 

o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma. 

 

 Por sua vez, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

criada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

em 1992, determinou 27 princípios de proteção e salvaguarda do meio ambiente. A partir 

de uma percepção antropocêntrica e relacionada ao desenvolvimento sustentável, a 

Declaração reafirmou as orientações da Declaração de Estocolmo de 1972 e se propõe a 

orientar ao desenvolvimento de novos níveis de cooperação entre os Estados.   

Desse modo, a internacionalização do Direito Ambiental implicou na inserção 

no comércio internacional e, como se verá, no comércio marítimo, das concepções 

                                                 
62 KISS, Alexandre; TRINDADE, Antônio A. Cançado. Two major challenges of our time: Human Rights 

and the Environment. In: Derechos Humanos, Desarollo Sustentable y Medio Ambiente/Human Rights, 

Sustainaible Development (ed. A. A. Cançado Trindade) 2ª edición, San José de Costa Rica, IIDH/BID, 

1995, pgs. 287-294 y 379-383. 
63 Idem. 
64 Declaração de Estocolmo. Disponível em: 

<http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.p

df> Acesso em: 15/08/2016. 
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atinentes ao desenvolvimento sustentável. Segundo Oliveira e Mont’Alverne65, há quatro 

postulados elementares a serem observados para que se alcance o desenvolvimento 

sustentável: a equidade intergerações, a equidade intragerações, a utilização sustentável 

dos recursos naturais e a ideia de integração.  

O primeiro, equidade intergerações, já é evidenciado pelo conceito de 

desenvolvimento sustentável contido no mencionado Relatório de Brundtland, 

implicando ‘que o Estado estabeleça escolhas que, embora maximizem o bem-estar das 

gerações presentes, não prejudique as gerações futuras 66 . O segundo postulado, a 

equidade intrageracional, consiste na “garantia da justa redistribuição de riquezas com o 

intuito de garantir e melhorar a condição de vida das gerações atual e futura”67/68. A 

utilização sustentável dos recursos naturais, por sua vez, insere-se no terceiro postulado 

do desenvolvimento sustentável, na medida em que se encontra umbilicalmente 

relacionado a ele. 

 O quarto postulado elementar do desenvolvimento sustentável, por fim, 

consiste na ideia de integração, implicando na necessária harmonia ente os interesses 

econômicos, ambientais e sociais.  Esta coordenação não significa na obtenção de 

vantagens de modo equânime entre o social, o econômico e o ambiental69. 

Para além das Convenções, cujo objeto consiste no meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômico, Sociais e Culturais, o denominado 

Protocolo de “San Salvador”, em 1988, partindo da concepção de que os direitos do 

homem independem de sua vinculação jurídica a específico Estado determinou, dentre 

                                                 
65OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota. A evolução da noção de 

desenvolvimento sustentável nas conferências das Nações Unidas. In.: Granzziera, Maria Luiza Machado; 

REI, Fernando (coord.). Direito Ambiental Internacional: Avanços e Retrocessos. 40 anos de Conferências 

das Nações Unidades. São Paulo: Atlas, 2015, p. 119. 
66Idem. 
67 Idem. 
68 Segundo citação de Oliveira e Tarin, o Princípio 3 da Declaração do Rio de Janeiro afirma que “O direito 

ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as 

necessidades de desenvolvimento de meio ambiente das gerações presentes e futuras.”. OLIVEIRA, Liziane 

Paixão Silva; MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota. A evolução da noção de desenvolvimento 

sustentável nas conferências das Nações Unidas. In.: Granzziera, Maria Luiza Machado; REI, Fernando 

(coord.). Direito Ambiental Internacional: Avanços e Retrocessos. 40 anos de Conferências das Nações 

Unidades. São Paulo: Atlas, 2015, p. 119.  
69 OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota. A evolução da noção de 

desenvolvimento sustentável nas conferências das Nações Unidas. In.: Granzziera, Maria Luiza Machado; 

REI, Fernando (coord.). Direito Ambiental Internacional: Avanços e Retrocessos. 40 anos de Conferências 

das Nações Unidades. São Paulo: Atlas, 2015, p. 120. 
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uma série de orientações para os Estados-partes, a proteção do meio ambiente70. Em seu 

artigo 11, o Protocolo afirma que toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio 

bem como a contar com os serviços públicos básicos e que, para isso, os Estados Partes 

possuem o dever de promover a proteção, preservação e melhoramento do meio 

ambiente71. 

Em 1994, um grupo de especialistas se reuniu, em Genebra, no escritório das 

Nações Unidas, e redigiu o primeiro projeto de declaração especificamente sobre direitos 

humanos e proteção do meio ambiente72. Tal projeto é o primeiro que interliga de forma 

abrangente os direitos à proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. 

Nele os direitos humanos, o meio ambiente ecologicamente protegido, o 

desenvolvimento sustentável e a paz são considerados elementos interdependentes e 

indivisíveis. “Al1 persons have the right to a secure, healthy and ecologically sound 

environment. This right and other human rights, including civil, cul- tural, economic, 

political and social rights, are universal, interdependent and indivisible”73. 

Foi reconhecido que o homem, portanto, não tem seu bem-estar alcançado 

somente no aspecto do desenvolvimento econômico, isto é, do artificial. Necessita de um 

meio ambiente natural saudável para que possa desenvolver todas as suas potencialidades, 

concretizando sua dignidade ainda que esse reconhecimento tenha sido em grande parte 

em normas soft. 

Ademais do surgimento do desenvolvimento sustentável, no cenário 

econômico internacional, e do posicionamento do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como direito humano, a inserção do Direito Ambiental à 

nível internacional alcançou todas as ramificações do Direito Internacional, inclusive o 

Direito Marítimo. Houve a criação de um novo ramo do Direito Marítimo, qual seja o 

                                                 
70 Protocolo adicional à convenção americana sobre direitos humanos em matéria de direitos econômicos, 

sociais e culturais, "Protocolo de San Salvador”. Disponível em: < 

http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/protocoloadicional.PDF> Acesso em: 14/11//2016. 
71 Idem. 
72 A reunião do grupo deve-se a solicitação realizada por Madame Fatma Zohra Ksentini, relatora especial 

para os Direitos Humanos e Meio Ambiente da Subcomsissão das Nações Unidas para a Prevenção de 

Discriminação e Proteção de Minitons. (KISS, Alexandre; TRINDADE, Antônio A. Cançado. Two major 

challenges of our time: Human Rights and the Environment. In: Derechos Humanos, Desarollo Sustentable 

y Medio Ambiente/Human Rights, Sustainaible Development (ed. A. A. Cançado Trindade) 2ª edición, San 

José de Costa Rica, IIDH/BID, 1995, pgs. 287-294 y 379-383.)  
73 KISS, Alexandre; TRINDADE, Antônio A. Cançado. Two major challenges of our time: Human Rights 

and the Environment. In: Derechos Humanos, Desarollo Sustentable y Medio Ambiente/Human Rights, 

Sustainaible Development. ed. A. A. Cançado Trindade) 2ª edición, San José de Costa Rica, IIDH/BID, 

1995, pgs. 287-294 y 379-383. 
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Direito Marítimo Ambiental, no qual há a consolidação da necessidade de implementação 

de embarcações sustentáveis.   

Tal concepção já nascia na Declaração de Estocolmo de 1972, em seu 

Princípio 7. Esse princípio afirma que os Estados devem tomar medidas de prevenção 

contra substâncias que possam colocar em perigo a saúde do homem e dos recursos vivos 

e não vivos sem impedir a utilização legítima do mar.74 

Posteriormente, na Rio + 20, abreviação da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2012, os Estados se comprometeram em 

restaurar a resiliência dos mares, dos oceanos e de seus ecossistemas marinhos no intuito 

de salvaguardar a sua biodiversidade75.  

  
The outcome of the 2012 United Nations Conference on Sustainable 

Development, entitled the “Future we want”, gives pre-eminence to the role of 

oceans and seas in achieving sustainable development. At the Conference, 

Member States recognized the 1982 United Nations Convention on the Law of 

the Sea (UNCLOS) as the legal framework for the conservation and sustainable 

use of the oceans and seas and their resources, as well as the importance of the 

Convention in advancing sustainable development.76 

 

Desse modo, a preservação do meio ambiente marinho foi considerada crucial 

para a redução da pobreza, para a garantia da segurança alimentar, para a sustentabilidade 

dos meios de subsistência e para a mitigação das mudanças climáticas77. No entanto, 

necessita-se mais do que orientações das soft norms, na medida em que o meio ambiente 

marinho se encontra em estágio de perigo em razão da intensa poluição marinha.  

Diferente da poluição terrestre, interferências negativas nos ecossistemas 

marinhos provocam danos que são sentidos em toda a cadeia animal e vegetal de forma 

                                                 
74Os Estados deverão tomar todas as medidas possíveis para impedir a poluição dos mares por substâncias 

que possam pôr em perigo a saúde do homem, os recursos vivos e a vida marinha, menosprezar as 

possibilidades de derramamento ou impedir outra utilização legítimas do mar. ”  (Declaração de 

Estocolmo. Disponível em: 

<http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.p

df> Acesso em: 15/08/2016.) 
75  UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). The Oceans Economy: 

Opportunities and Challenges for Small Island Developing States. New York and Genebra: United Nations 

Publications, 2014. Disponível em: < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2014d5_en.pdf> 

Acesso em: 16/11/2016. 
76 GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts 

on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection), 2016. Report of the forty-second session 

of GESAMP, Paris, France, 31 August to 3 September 2015. Rep. Stud. GESAMP no. 92, 57 p. 
77  UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). The Oceans Economy: 

Opportunities and Challenges for Small Island Developing States. New York and Genebra: United Nations 

Publications, 2014. Disponível em: < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2014d5_en.pdf> 

Acesso em: 16/11/2016. 
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rápida, podendo ser irreversíveis. Sendo assim, vige analisar a complexidade da poluição 

nos ecossistemas marinhos.  

 

2.1.2 A complexidade inerente aos impactos negativos da poluição em cadeia na rede 

de ecossistemas marinhos 

 

A complexidade do meio ambiente marinho importa em sua peculiar 

vulnerabilidade à atividade humana. Neste aspecto, justifica-se a necessidade de 

utilização de todos os instrumentos jurídicos possíveis, sejam eles de origem institucional 

ou transnacional, a fim de garantir a salvaguarda do meio ambiente marinho.   

Apesar da aparência homogênea, o meio ambiente marinho é formado por 

ecossistemas diversos, tais como o ecossistema costeiro, os oceânicos e os estuários.  

Todos são essenciais para a vida humana, na medida em que o bem-estar78, ou seja, as 

condições necessárias para que o indivíduo alcance suas potencialidades, depende do 

meio ambiente equilibrado79.  

Os mares e os oceanos necessitam, portanto, de uma utilização racional de 

modo a manter em harmonia todos os elementos que o compõe incluindo os elementos 

que com ele interagem, o homem e as utilidades criadas. Isto é, não pode haver 

interferência drásticas na rede ou na teia alimentar dos ecossistemas marinhos de modo 

que se deve evitar impactos negativos que, por natureza, produzirão efeitos em cadeia.80  

 

O meio ambiente não é um conjunto de bens materiais, mas sim um sistema de 

relações muito complexas. A variação em um só de seus fatores ambientais 

produz efeitos em cadeia. A existência e a conservação de uma espécie 

dependem do equilíbrio entre os processos de seu meio e os processos 

                                                 
78 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p.26 
79 “Na realidade, o bem-estar da espécie humana está ligado à manutenção do equilíbrio entre os fatores 

ambientais e o seu meio, sendo essencial à continuidade da vida no planeta a preservação do ambiente de 

modo geral e em especial a preservação do meio marinho como um ecossistema essencial à vida. Do uso 

racional dos mares e oceanos, com manutenção da integridade e saúde dos ecossistemas marinhos, 

dependem em parte a saúde pública, a segurança alimentar, a economia etc., enfim, a vida. ” 

(SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p. 26-27) 
80 “No mar todos os vegetais, animais e matérias orgânicas se relacionam entre si nas redes alimentares. 

As relações alimentares são tão complexas e difusas que a clássica noção de cadeia alimentar foi aos poucos 

sendo substituída pela noção de rede ou teia alimentar. A matéria orgânica produzida pelos vegetais é 

consumida pelos animais herbívoros, que, por sua vez, são consumidos por animais carnívoros, podendo 

estes serem presas de animais carnívoros de segunda ordem, e estes podem ser consumidos por animais 

carnívoros de terceira ordem. ” (SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica 

Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, p.32.)   
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destruidores. Esse equilíbrio pode ser rompido por um único acidente 

meteorológico ou por uma ação imprudente do homem.81  
 

Diante da complexidade de interação dos elementos que formam os 

ecossistemas marinhos e do próprio meio ambiente marinho, não é simples determinar os 

efeitos negativos da poluição marinha82. Devido a variabilidade biológica dos mares, nem 

sempre é possível identificar com clareza se as alterações do ecossistema foram 

provocadas pela ação humana ou pela própria natureza83.  

O sol, a nebulosidade, as ações vulcânicas, dentre outras manifestações 

naturais, podem alterar o estado das águas e da produção animal e vegetal. 84Por outro 

lado, a inserção de apenas pequena quantidade de hidrocarbonetos ou de metais, como o 

mercúrio, já é suficiente para causar alterações radicais na cadeia trófica marinha.85  

A tabela abaixo, produzida pela GESAMP86, demonstra a relação entre as 

substâncias que existem naturalmente nos ecossistemas marinhos, o aumento dessas 

substâncias pela introdução realizada pelas ações humanas, e o grau de perigo das 

concentrações.  Outrossim, a tabela determina o nível de substâncias que comumente são 

introduzidas pelas ações humanas em + Low; ++ Moderate; ou   +++ High.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p.26 
82 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p.34. 
83 Idem. 
84 Idem. 
85 Idem. 
86 GESAMP (2015, IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts 

on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection); Boelens, R. and Kershaw, P.J., eds, 

Pollution in the Open Oceans 2009-2013 – A report by a GESAMP Task Team. GESAMP Rep. Stud. No. 

91, 87 pp. 
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Dessarte, embora nem toda alteração do meio ambiente implique em 

poluição; a poluição importa em prejuízos no ecossistema marinho, na medida em que 

ocasiona desequilíbrios.87 Neste processo, verifica-se grande interferência da atuação 

humana na efetivação desses desequilíbrios.  

Os mares e os oceanos estão sujeitos à poluição de origem terrestre ou 

telúrica, à proveniente da exploração dos fundos marinhos e do seu subsolo, à proveniente 

das atividades na Área, à proveniente de alijamento e, por fim, à proveniente de 

embarcações.88 Ademais, em estudos realizados pelo relatório da GESAMP, em 201589, 

verifica-se a poluição dos ecossistemas marinhos pelo mercúrio; pelas substâncias 

                                                 
87  FREITAS, Dario Almeida Passos de. Poluição Marítima: Legislação, Doutrina e Jurisprudência. 

Curitiba: Editora Juruá, 2008, p. 15. 
88 “Os poluentes chegam ao mar pelas mais diversas vias. O mar recebe poluição advinda da chuva, ar, 

aviões, esgotos rios, barcos, correntes, das atividades de exploração dos fundos marinhos etc. A despeito 

de essas formas de poluição estarem intimamente ligadas, por se tratarem de um fenômeno transnacional, 

o Direito as regula em grupos separados de acordo com a sua origem, quais sejam: poluição de origem 

terrestre, por alijamento, poluição proveniente das embarcações, poluição de origem atmosférica, poluição 

proveniente de atividades nos fundos marinhos.” (SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e 

Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, p.39.) 
89 GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts 

on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection), 2016. Report of the forty-second session of 

GESAMP, Paris, France, 31 August to 3 September 2015. Rep. Stud. GESAMP no. 92, 57 p. 
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provenientes da água de lastro; a poluição dos oceanos mediante a entrada de substâncias 

químicas pela atmosfera, por exemplo, a deposição de nitrogênio; a acidificação dos 

oceanos mediante o CO² de outros gases; bem como poluição provocadas por 

microplásticos, dentre outros,  

Na tabela abaixo90, também produzido pela GESAMP, pode-se observar os 

grupos taxonômicos que mais são afetados diretamente pela introdução de substâncias ou 

de energias danosas no meio ambiente marinho.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as substâncias presentes no quadro, observa-se que causam maiores 

danos os detritos, o CO2 e o mercúrio.  

A poluição por microplástico interfere diretamente no comércio de peixes e 

de espécies de marisco91. Quanto à poluição provocada por CO2, há influências precisas, 

diretas e indiretas, nas taxas metabólicas microbianas, nos níveis de produção primária 

dos oceânicos bem como a composição dos ecossistemas ainda é incerta92.  

                                                 
90 GESAMP (2015, IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts 

on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection); Boelens, R. and Kershaw, P.J., eds, 

Pollution in the Open Oceans 2009-2013 – A report by a GESAMP Task Team. GESAMP Rep. Stud. No. 

91, 87 pp. 
91 GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts 

on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection), 2016. Report of the forty-second session of 

GESAMP, Paris, France, 31 August to 3 September 2015. Rep. Stud. GESAMP no. 92, 57 p. 
92 Diante disso, a GESAMP se propõe a 1. Review and synthesize the current science on the direct impacts 

of ocean acidification on marine emissions to the atmosphere of key species important for climate and 
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A poluição por mercúrio é uma das mais drásticas para os seres humanos e 

para os animais marinhos. Neste sentido, 

 

Os metais representam grande perigo para a vida marinha. [...] O chumbo e o 

mercúrio são considerados os poluentes mais ameaçadores. O chumbo, por 

exemplo, é encontrado em concentrações superiores a 5 e a 10 vezes a sua 

concentração natural. Dependendo da quantidade de ingestão, pode causar 

graves efeitos neurológicos, acarretando uma doença denominada saturnismo. 

O indivíduo portador dessa doença apresenta perturbações nervosas, nefretites 

crônicas, paralisia cerebral, confusão mental e anemia.93 

 

O mercúrio contamina espécies comumente consumidas pelo ser humano, tais 

como peixes, mexilhões e camarões. A depender das quantidades de mercúrio ingeridas 

pelo ser humano, provoca a doença Mal de Minamatta, cujos primeiros casos detectados 

remontam 1953, no Japão94.  

 A poluição, em virtude de seu caráter holístico, atinge diferentes áreas, sendo 

dificilmente contida. No entanto, aponta-se como as áreas mais atingidas os estuários e 

as lagunas, localizadas nas zonas costeiras, que oferecem espaço para o desenvolvimento 

de inúmeras atividades para o desenvolvimento econômico.95  Dessarte, 3 bilhões de 

pessoas vivem em proximidade com a zona costeira, vivendo de forma direta ou indireta 

dependente das atividades e dos recursos proporcionados pelo mar96.   

Percebe-se, portanto, o quão vulnerável é o meio ambiente marinho de modo 

que merece maior atenção em sua utilização e preservação de modo que toda e qualquer 

                                                 
atmospheric chemistry; 2 identify the primary needs for new research to improve process understanding 

and to quantify the impact of ocean acidification on these marine fluxes (i.e. provide recommendations on 

the specific laboratory process studies, field measurements and model analyses needed to support targeted 

research activities on this topic); .3 publish the results of this activity in the open peer-reviewed scientific 

literature; and .4 provide input to and interact with national and international research programs and other 

initiatives on ocean acidification (e.g. NOAAOAP, OAi-RUG, etc.) and with relevant WMO programmes 

(e.g. Global Atmosphere Watch (GAW)) to build on their recent relevant activity in achieving the above 

objectives. (GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of 

Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection), 2016. Report of the forty-second 

session of GESAMP, Paris, France, 31 August to 3 September 2015. Rep. Stud. GESAMP. No. 92, 57 p.) 
93 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p.50. 
94  UNEP. United Nations Environment Programme (Pnuma). Training Manual of International 

Environment. Disponível em: < http://www.unep.org/> Acesso em: 25 de janeiro de 2015. 
95 “As áreas mais atingidas pela poluição são exatamente as zonas costeiras, consideradas os ecossistemas 

mais produtivos da biosfera, em especial os estuários e as lagunas. Os estuários, as baías e as lagunas são 

sistemas naturais que demandam cuidados especiais, sendo considerados área – problema ou área de 

planejamento, tanto pelas suas características ecológicas e pelo uso intensivo que é feito das zonas costeiras 

em grande parte do mundo, como também pelo potencial que as zonas costeiras oferecem a um rápido 

desenvolvimento de atividades humanas (portuárias, turísticas, pesqueiras, etc)." (SCALASSARA, Lecir 

Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, p.45.) 
96  UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). The Oceans Economy: 

Opportunities and Challenges for Small Island Developing States. New York and Genebra: United Nations 

Publications, 2014. Disponível em: < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2014d5_en.pdf> 

Acesso em: 16/11/2016. 
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intervenção sobre ele deve ser brevemente mitigada e resolvida. No entanto, se sob uma 

perspectiva, necessita-se preservar o meio ambiente marinho, dada sua vulnerabilidade e 

possibilidade de atingir negativamente a saúde do ser humano, sob outra existe 

insuficiência da proteção do meio ambiente marinho.   

 

2.2 A insuficiente proteção do meio ambiente marinho frente a poluição decorrente 

de embarcações: comércio de transporte de mercadorias na modalidade liner e as 

avarias marítimas 

 

Dada a intensa utilização de embarcações, em 1954, houve a criação da 

Organização Marítima Internacional - International Maritime Organization (OMI) -, 

autoridade ligada às Nações Unidas, responsável pela realização de quadro normativo 

para a indústria naval. Tal conjunto de regulamentação objetivou, em um primeiro 

momento, conferir condições necessárias de implementação de medidas de segurança 

para evitar desastres97.  

Em pouco tempo, em razão da crescente poluição marinha, a OMI incluiu no 

seu rol funcional a salvaguarda do meio ambiente marinho98.  No mesmo ano, em 1954, 

sob os seus auspícios, foi criada a Convenção de Londres sobre a Prevenção da Poluição 

do Mar por Óleo (Olipol Convention)99/100.  

Em 1963, o Tratado de Moscou proibiu a utilização dos espaços ultraterrestres 

e embaixo das águas para a realização de testes nucleares. Com o acidente de Torrey 

Canyon, em 1967, responsável pelo derramamento de cerca de 100 mil toneladas de 

petróleo nas costas da Inglaterra, começou a haver maior conscientização dos riscos da 

poluição marinha101. Esse acidente ocasionou danos irreversíveis para espécies como 

                                                 
97 IMO. International Maritime Organization. Disponível em: <http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx 

> Acesso em: 12/10/2016. 
98 HECK, Mariana. A Efetividade das Convenções da Organização Marítima Internacional (OMI) em face 

da Poluição Marítima por Óleo Causada por Navios. 2011. 339 folhas. Tese de Doutorado - Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011, p. 223. 
99 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Comércio Internacional e a Proteção do Meio Ambiente. São Paulo: 

Atlas, 2011, p. 11. 
100 Vale nota de que, após a Olipol Convention, as Conferências sobre Pesca no Ato Mar e sobre a 

Conservação dos Recursos Marinhos entraram em vigor no cenário internacional, em 1958, reconhecendo 

o direito dos Estados Partes de realizar a pesca. Ainda, nesse mesmo ano, surgiram as Convenções sobre o 

Alto Mar e sobre a Plataforma Continental. (AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Comércio Internacional e a 

Proteção do Meio Ambiente. São Paulo: Atlas, 2011, p. 11.) 
101 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 

2008, p.35 – 36. 
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também foi responsável pela contaminação de peixes comumente utilizados para o 

consumo humano102/103. 

Segundo o relatório da GESAMP, as duas formas primárias de maior poluição 

do meio ambiente marinho é o CO2 e a navegação. Outrossim, a incidência de poluição 

é encontrada em torno das principais vias marítimas de modo que os navios são 

responsáveis pelas concentrações de nitrogênio, óxidos de enxofre, CO2 e petróleo104/105 

E, ainda, as embarcações são responsáveis por afetar o ruído ambiente, afetando o 

ecossistema marinho106. 

Evidencia-se, portanto, que a poluição proveniente de embarcações é a forma 

mais antiga de poluição do meio ambiente marinho. 107 Desse modo, as embarcações são 

responsáveis, dentre outras, pela descarga de lixo, pela água de lastro, pelo desmonte de 

                                                 
102 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 

2008, p.35 – 36. 
103 “Contribuiu muito também para a conscientização dos riscos da poluição o envenenamento coletivo 

causado pela ingestão de peixes e mariscos de águas contaminadas com dejetos industriais que continham 

mercúrio nas costas do Japão, onde foram oficialmente registrados 120 casos de contaminação em 1970, 

com 47 óbitos. ”  (SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. 

Curitiba: Juruá, 2008, p.35 – 36.) 
104 Quanto à poluição por petróleo, “Com o derramamento do petróleo na água do mar, forma-se uma 

película que dificulta as trocas gasosas e a passagem de luz; é a chamada maré negra. Essa película impede, 

de um lado, que o gás carbônico e o oxigênio produzidos na fotossíntese e respiração passem da água para 

a atmosfera e, de outro lado, que os gases atmosféricos se dissolvam na água. Ainda, em razão da cor turva 

do petróleo, que impede a passagem da luz, muitas algas não conseguem realizar fotossíntese, abalando a 

cadeia alimentar na sua base e influenciando a produção de peixes. A poluição por petróleo também atinge 

animais, matando peixes, aves e mamíferos. Trata-se de uma poluição particular, porque sua ação é ao 

mesmo tempo física (cobre os animais com o visco), química (efeito tóxico pela ingestão) e fertilizante 

(trata-se de matéria orgânica). Os efeitos da poluição do mar por petróleo na economia também são 

numerosos: iniciam-se pela morte de pescados, passam pelos elevados custos de limpeza da maré negra e 

causam quebra das receitas turísticas, entre outras. Algumas indústrias precisam de água do mar para 

suprimento de suas atividades normais e podem ser afetadas pelo derramamento de petróleo. ” 

(SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p.49.) 
105“As noted in GESAMP’s first report on pollution of the open oceans (Reports & Studies 79), shipping 

and the atmosphere are the two primary sources of ocean pollution. Commercial shipping tends to be 

concentrated around the major shipping lanes, such as the Straits of Hormuz and Malacca. Ships are 

significant sources of oil, CO2 and oxides of sulphur and nitrogen along such busy shipping lanes. Losses 

of deck cargo and poor waste management practices aboard vessels also add to the ubiquitous problem of 

ocean litter and debris. New shipping lanes may extend the areas impacted. ” (GESAMP (2015, 

IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific 

Aspects of Marine Environmental Protection); Boelens, R. and Kershaw, P.J., eds, Pollution in the Open 

Oceans 2009-2013 – A report by a GESAMP Task Team. GESAMP Rep. Stud. No. 91, 87 pp.P.50) 
106 Shipping is the largest anthropogenic source of low-frequency sound. Most of the noise comes from 

propellers. The level of noise tends to increase with greater vessel size, speed, and load. When sound from 

shipping enters a deep ocean sound channel, it can affect the ambient noise hundreds and even thousands 

of km away from the source. (GESAMP (2015, IMO/FAO/UNESCO-

IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 

Environmental Protection); Boelens, R. and Kershaw, P.J., eds, Pollution in the Open Oceans 2009-2013 – 

A report by a GESAMP Task Team. GESAMP Rep. Stud. No. 91, 87 pp.P.36.) 
107 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 

2008, p.43. 
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embarcações, por mercadorias deterioradas que são despejadas no mar e pelo 

derramamento de óleo. Neste sentido, More108 elenca os tipos de poluição que o mar está 

sujeito, quais sejam a poluição  

 

[...] d) por alijamento: lançamento deliberado no mar de dejetos e outras 

matérias a partir de embarcações, aeronaves, plataformas ou outras 

construções, inclusive afundamento deliberado destes no mar; e) poluição 

proveniente de embarcações: derramamento involuntário de substâncias 

tóxicas, nocivas, bio-acumulativas ou persistentes no meio ambiente, entre as 

quais se incluem os óleos e hidrocarbonetos derivados do petróleo, inclusive 

poluição radioativa proveniente de embarcações propulsionadas por este tipo 

de energia; [...] 

 

Sendo assim, substâncias nocivas são lançadas por navios, quais sejam água 

de lastro (água cinza e preta), esgoto, óleo e outras substâncias danosas. Tais substâncias 

tendem a ser controladas pela aplicação de anti-fouling systems, pela Convenção das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar – CONVENMAR - e pela aplicação dos outros 

anexos da MARPOL. 

Outra forma de poluição é a advinda dos navios que estão sujeitos a avarias 

responsáveis pela perda de óleo, de contêineres e de volumes109. Quando da ocorrência 

de incidentes e de acidentes com navios, portanto, estes provocam intensa introdução de 

substâncias nocivas ao meio ambiente marinho, dentre elas os hidrocarbonetos e os 

metais110 tais como o chumbo e o mercúrio.   

Diante disso, necessária a compreensão da inserção das questões ambientais 

já ocorridas dentro do comércio marítimo realizado pelos contratos de transporte 

marítimo, na navegação por linha, para, por conseguinte, analisar os contratos de seguro 

marítimo em relação a acidentes e incidentes.  

 

2.2.1 A inserção de inovações, tecnologias de final de tubo (end-of-pipe) e tecnologias 

limpas, de proteção ao meio ambiente marinho nos negócios de transporte de 

mercadorias 

 

                                                 
108  MORE, Rodrigo Fernandes. A poluição do meio ambiente marinho e o princípio da precaução. 

Disponível em: 

<http://www.more.com.br/artigos/Polui%E7%E3o%20do%20MA%20marinho%20e%20o%20princ%ED

pio%20da%20precau%E7%E3o.pdf > Acesso em: 15/08/2016. 
109 A Agenda 21 constatou em 1992 que anualmente 600 mil toneladas de petróleo são derramadas no mar 

em razão das operações normais, acidentes e descargas ilegais. ” (SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição 

Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, p.51.) 
110 "O mais grave da poluição com metais pesados é que seus efeitos são irreversíveis, não sendo possível 

neutralizá-los ou fazê-los desaparecer." (SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção 

Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, p.51.) 
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O comércio internacional foi fortemente influenciado pela inserção dos 

transportes por linha 111, em resposta a insuficiência do transporte a granel – tramp – em 

lidar com o crescimento das trocas internacionais a partir de 1960. Posteriormente, 

introduziu-se a organização de cargas padrão em contêineres, facilitando o fluxo de 

mercadorias entre o modal marítimo para o terrestre e vice-versa112. 

Desse modo, a conteinerização foi mote de verdadeira revolução no campo 

dos transportes, na medida em que é responsável pelo transporte de toneladas de 

mercadorias de um ponto a outro com impactos menores ao meio ambiente. Sendo assim, 

a contenção serve de complemento aos demais modais de transporte quando não o 

substituem.  

 

Maritime transportation is a necessary complement to and occasional substitute 

for other modes of freight transportation. For many commodities and trade 

routes, there is no direct substitute for waterborne commerce. (Air 

transportation has replaced most ocean liner passenger transportation and 

transports significant cargo value, but carries only a small volume fraction of 

the highest value and lightest cargoes; while a significant mode in trade value, 

aircraft move much less global freight by volume, and at significant energy per 

unit shipped.) On other routes, such as some coastwise or shortsea shipping or 

within inland river systems, marine transportation may provide a substitute for 

roads and rail, depending upon cost, time, and infrastructure constraints.113 

 

Além dos contêineres poderem ser utilizados inúmeras vezes, 98% desses 

recipientes de transporte podem ser reciclados quando não estão sendo utilizados e 

remodelados para fabricar novos contêineres ou para outros fins tais como unidades de 

armazenamento, locais para escolas e para escritórios temporários114.  

De acordo com estudo da OMI115 - Organização Marítima Internacional -, o 

transporte de mercadorias por linha, quando comparado com outras formas de transporte, 

é considerado a forma menos poluidora do meio ambiente. Sendo assim, tanto o WSC – 

World Shipping Council116- quanto a Organização Marítima Internacional tem tentado 

                                                 
111 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p.4. 
112 Idem. 
113 CORBETT, James J.; WINEBRAKE, James. The Impacts of Globalisation on International Maritime 

Transport Activity: past trends adn future perspectivies. Global Forum on Transport and Environment in a 

Globalising World 10-12 November 2008, Guadalajara, Mexico. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/greengrowth/greening-transport/41380820.pdf >. Acesso em: 03/12/2016. 
114  WSC - World Shipping Council: partners in trade. Benefits of liner shipping. Disponível em: < 

http://www.worldshipping.org/benefits-of-liner-shipping/efficiency > Acesso em 10/08/2016. 
115 Idem. 
116 “The World Shipping Council's goal is to provide a coordinated voice for the liner shipping industry in 

its work with policymakers and other industry groups with an interest in international transportation.  

The WSC and its member companies partner with governments and other stakeholders to collaborate on 

actionable solutions for some of the world's most challenging transportation problems. In particular, the 

WSC plays an active role in the development of programs that improve maritime security without impeding 

the free flow of commerce. Additionally, the World Shipping Council and its member companies are 
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produzir regulamentos, cuja obediência se propõe melhorar a qualidade do ar, do clima, 

realizar a preservação de espécies bem como reduzir o ruído no meio ambiente 

marinho117.    

Se considerar a emissão de gases poluentes118, o modal liner é o que detém 

maior controle sobre os gases responsáveis pelo efeito estufa, incluindo óxidos de azoto, 

hidrocarbonetos, partículas, monóxido de carbono e dióxido de enxofre, comparando-se 

com os demais modais de transporte119.  Isto decorre, dentre outros fatores, do apoio 

realizado pela WSC à implementação de padrões mais rigoros para o controle de emissões 

atmosféricas de navios120. 

Ademais, regulamentos tendem a ser implementados contra a água de lastro, 

cuja preocupação reside principalmente na inserção de espécies invasoras no ecossistema 

marinho 121 . Semelhante tratamento de regulamentação é conferido para conter o 

derramamento de óleo e de combustíveis no meio ambiente marinho122.  

Quanto aos resíduos produzidos pelos navios, a OMI junto a WSC realizam 

análises dos requisitos dispostos pela MARPOL – Convenção Internacional para a 

Prevenção da Poluição por Navios – para reforçar as regras de gestão de resíduos123.  

As rotas dos navios por linha, por sua vez, tendem a ser orientadas pela OMI 

para que os operadores dos navios evitem regiões e áreas de habitat de espécies marinhas 

vulneráveis 124 . A OMI estabeleceu zonas sensíveis 125 , que devem estar sujeitas à 

                                                 
working to promote sound environmental stewardship through new international standards for ships and 

achievement of reduced air emissions, including carbon dioxide. Other areas of interest include 

establishment of a new international convention on cargo liability; enhanced customs information; and, 

international technology standards for containers. In recognition that a modern and efficient transportation 

infrastructure is critical to economic growth, the WSC also routinely works with a broad range of 

stakeholders from the public and private sectors to advance policies and programs that will ensure adequate 

and efficient global transportation infrastructure capacity.” (WSC - World Shipping Council: partners in 

trade. Benefits of liner shipping. Disponível em: < http://www.worldshipping.org/benefits-of-liner-

shipping/efficiency > Acesso em 10/08/2016.) 
117  WSC - World Shipping Council: partners in trade. Benefits of liner shipping. Disponível em: < 

http://www.worldshipping.org/benefits-of-liner-shipping/efficiency > Acesso em 10/08/2016.  
118 Idem. 
119 Idem. 
120 Idem. 
121 Idem. 
122 Idem. 
123 Idem.  
124 Idem. 
125  Algumas dessas zonas sensíveis: Grande Barreira de Corais (Austrália), a Sabana - Camaguey 

Arquipélago (Cuba) , Malpelo Island ( Colômbia) , o Florida Keys (EUA), o Mar de Wadden (Dinamarca 

, Alemanha e Países Baixos) , Nacional de Paracas Reserve ( Peru) , Waters da Europa ocidental , o Estreito 

de Torres (Austrália e Papua Nova Guiné) , Ilhas Canárias (Espanha) , o arquipélago de Galápagos 

(Equador) , o Mar Báltico , e do Monumento Nacional Marinho Papahanaumokuakea (EUA). (World 

Shipping Council: partners in trade. Benefits of liner shipping. Disponível em: < 

http://www.worldshipping.org/benefits-of-liner-shipping/efficiency > Acesso em 10/08/2016.) 
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proteção, as PSSAS - Particularly Sensitive Sea Areas126, cuja criação advém do The 

Maritime Transportation System. 

  

The Maritime Transportation System will be affected by competing interests 

in ocean uses, ranging from tensions such as those that exist between 

environmental concerns and increased demands for seaborne freight capacity 

expansion, to pressures for the protection of ocean spaces for users other than 

the shipping sector (for example managed through the creation of Particularly 

Sensitive Sea Areas). Coordination between competing interests is required, so 

that a balance can be achieved and any costs fairly distributed127. 

                                                                                                                    

Demonstra-se que o desenvolvimento comercial marítimo se ocupa 

progressivamente em incluir tecnologias de prevenção e de mitigação dos danos 

ambientais nas relações negociais. Tratam-se de inovações ambientais que tendem a 

atenuar os impactos negativos da poluição sobre o meio ambiente marinhos, quais sejam 

as tecnologias de fim de tudo e a de produção mais limpa128. 

As tecnologias de fim de tubo ou end-of-pipe são aquelas que não encontram 

a raiz do problema. São imediatistas e agem na tentativa de mitigar o dano já ocorrido, 

por consequência, reduzem a poluição mediante o emprego de medidas suplementares. 

 

Estas podem ser relativas ao processamento de substâncias tóxicas, às 

melhorias de tratamento de resíduos e ao modo de reduzir a quantidade gerada 

de materiais perigosos, inclusive tornando-os vendáveis. Nesse caso, há uma 

redução dos custos de cumprir com o controle de poluição, sem nenhuma outra 

mudança. É também conhecida como tecnologia de final de tubo ou end-of-

pipe129 

 

                                                 
126 Sobre essas áreas “The advantage of the Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) system is that it gives 

States room to take broader protective measures. PSSA has been defined as “an área that needs special 

protection through action by IMO because of its significance for recognized ecological, socio-economic, 

or scientific attributes where such attributes may be vulnerable to damage by international shipping 

activities”. (KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The 

potential and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 

53.) 
127 OMI. World Maritime Day: a concept of a sustainable maritime transportation system. Disponível em: 

< 

http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/WMD2013/Documents/CONCEPT%20OF%2

0%20SUSTAINABLE%20MARITIME%20TRANSPORT%20SYSTEM.pdf#search=Particularly%20Se

nsitive%20Sea%20Areas Acesso em: 12/08/2016. 
128 FRONDEL, Manuel; HORBACH, Jens; RENNINGS, Klaus. End-of-Pipe or Cleaner Production? An 

Empirical Comparison of Environmental Innovation Decisions Across OECD Countries. ZEW Discussion 

Papers, No. 04-82. Disponível em: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/24090/1/dp0482.pdf > 

Acesso em: 12/12/2016. 
129 LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira. Industrialização, meio ambiente, inovação e competitividade. In: 

MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p 

211. 
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Desse modo, as tecnologias end-of-pipe 130 são focadas basicamente no 

controle da poluição produzida e na remediação dos impactos negativos produzidos pela 

atividade negocial. Neste sentido, observa-se nos negócios jurídicos, pelo modal liner, 

que podem ser mais controlados que a execução dos contratos tramp, o controle e a gestão 

da poluição seja no que se refere às emissões de gases seja no que se refere ao 

derramamento de combustíveis e de óleos.  

A realização da reciclagem de contêineres bem como o estabelecimento de 

rotas para que os navios por linha executem seu percurso de forma a não prejudicar 

ecossistemas marinhos mais vulneráveis, por sua vez, importam em produções limpas, na 

medida em que tem o condão de alcançar a raiz do problema131. Outrossim, as formas de 

produção limpa são aquelas que reduzem a utilização do recurso e/ou reduzem a poluição 

na fonte mediante o estabelecimento de novos métodos ou processos de produção132  

Não há que se olvidar que o modo como é realizado o transporte de 

mercadorias influi na cadeia de valor da mercadoria que está sendo transportada, e, 

portanto, no seu preço final. Neste sentido, embora a tecnologia limpa seja colocada de 

forma a representar a evolução da end-of-pipe, o certo é que as duas são necessárias no 

desenvolvimento de uma produção de mercadorias mais sustentável133.    

Não obstante se considere êxito nas tecnologias de fim de tubo e nas 

tecnologias limpas, a inconstância das condições marítimas de navegação, falhas 

humanas e/ou instrumentais podem provocar acidentes em meio marinho. A atividade 

comercial marítima importa em diversos riscos a ela inerentes.  

Acidentes e incidentes, por consequência, ocasionam danos ao meio ambiente 

que, pelas características do mar, não obedecem a fronteiras nem a margens. Como visto 

em tópico anterior, os ecossistemas marinhos possuem complexidade tal que a alteração 

de qualquer elemento de sua rede por ação antrópica implica em desequilíbrio em toda a 

rede de recursos vivos, afetando a saúde do ser humano.  

Diante dessas situações, cujo elemento de extraordinariedade é patente, 

questiona-se acerca dos contratos de seguro marítimo. Isto é, se esses contratos seriam 

                                                 
130 FRONDEL, Manuel; HORBACH, Jens; RENNINGS, Klaus. End-of-Pipe or Cleaner Production? An 

Empirical Comparison of Environmental Innovation Decisions Across OECD Countries. ZEW Discussion 

Papers, No. 04-82. Disponível em: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/24090/1/dp0482.pdf > 

Acesso em: 12/12/2016. 
131 Idem. 
132 Idem. 
133 Idem. 
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comumente utilizados quando da ocorrência de incidentes e acidentes para a cobertura de 

danos ao meio ambiente marinho. É o que será analisado no tópico subsequente.  

 

2.2.2 Avarias marítimas e a exclusão de desencadeamentos ambientais por cláusulas-

padrão nos contratos de seguro marítimo de transporte de mercadorias 

 

O contrato de seguro marítimo, como qualquer contrato de seguro, importa 

na transferência de risco daquele que exerce uma atividade que, no caso, decorre da 

aventura marítima ou marine adventure, para outro. Os riscos que as atividades marítimas 

estão sujeitas podem ser divididos naqueles causados pelo mar “marines” e nos 

relacionados a guerra e a greves War and strikes. Desse modo, todas as cláusulas 

referentes a riscos marinhos excluem expressamente essa segunda categoria.134 

Neste ínterim, os contratos de seguro marítimo podem ser de dois tipos. Tem-

se os que abrangem as responsabilidades acerca das mercadorias ou dos danos pessoais 

que possam sofrer os tripulantes, estivadores e passageiros; e os que estão atrelados ao 

transporte tanto dos veículos transportadores (navios) quanto ao seguro marítimo de 

mercadorias135.  

No caso, estar-se-á a tratar dos contratos de seguro marítimo relativos ao 

navio. As avarias que estas embarcações podem sofrer, durante o trajeto de navegação 

entre o ponto de origem ao outro, enquadram-se no tipo de risco econômico, mediante a 

aplicação da classificação de Fernandes136, sendo inerentes a atividade de transporte de 

mercadorias pelo modal liner.  

Fernandes137 aponta que o risco se apresenta sob duas faces, quais sejam a 

econômica e a relacionada à insuficiência de salvaguarda jurídica. Quanto ao aspecto 

econômico, no mundo negocial, o risco é interligado a sorte, ou seja, a fatos imprevisíveis, 

na medida em que o indivíduo ou atividade é mais eficiente quando tem a capacidade de 

previsão aliado ao elemento sorte. Já em relação à insuficiência das salvaguardas 

                                                 
134 With respect to nomenclature, the merget in 1998 of the Institute of London Underwtiters with the 

London International Insurance and Reinsurance Market Association to become the International 

Underwriting Association ofLondon (the IUA) led to a further revision of the policy and to subsequent 

standard clauses being titled (International' clauses. (BENNETT, Howard. Law and Marine Insurance. 

USA: Oxford University Press. 2007. p 239)  
135 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol. III – Contratos e Processos. São 

Paulo:2015, p. 596. 
136 FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de Exoneração e de limitação de responsabilidade. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 
137 Idem. 
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jurídicas, o Direito atua como garantidor de pretensões, mas não pode garantir que a 

indenização, por exemplo, seja efetivamente paga138. 

No caso do comércio marítimo, embora não se tenha garantia de que, de fato, 

o seguro ou a indenização irá ser paga, isto é, embora exista o risco de insuficiência de 

salvaguarda jurídica, o certo é que se trata de comércio competitivo e, principalmente, 

cooperativo139. Os contratos são elaborados como contratos-standards de acordo com a 

política marítima do Llody’s London 140  e, basicamente, da London Institute of 

Underwriters - ILU141 e da International Underwriting Association - IUA142.   

Na Internacional Hull Clauses (2003) 143 , a cláusula-standard Pollution 

Hazard dispõe que a cobertura do seguro é realizada em relação a perdas e danos ao navio 

quando este sofrer qualquer prejuízo decorrente de autoridade governamental, que assim 

o tenha procedido, para evitar danos ao meio ambiente ou ameaça de danos. Os contratos 

de seguro marítimo não se asseguram da proteção a eventual dano ao meio ambiente, mas 

danos à incolumidade do navio e à carga (embora o cargo insurance não sejam objeto 

deste trabalho).  

                                                 
138 Quanto ao risco Wanderley Fernandes aborda duas faces do risco: a econômica e a relacionada à 

insuficiência das salvaguardas jurídicas. A esse respeito, colaciona-se os seguintes trechos: Em termos 

econômicos, a noção de risco nos negócios se apresenta sob duas faces. “A primeira delas, pelo 

conhecimento de que o mundo também se move pelo acaso, ou melhor, pela sorte – esta entendida como 

eventos não previsíveis. Eventos que podem ocorrer de forma determinística, porém um agente pode estar 

no lugar certo e na hora certa. Um supercomputador poderia determinar esse momento e o agente mais 

eficientemente posicionado para auferir os benefícios de evento auspicioso; porém, como esse computador 

não existe, o talento individual será determinado pela capacidade de previsão aliada ao elemento sorte. A 

segunda face do risco diz respeito à insuficiência das salvaguardas jurídicas. O Direito pode assegurar que 

promessas válidas sejam cumpridas e fornecer instrumentos de sua exigibilidade. Pode assegurar 

pretensões, porém jamais poderá determinar e garantir que uma transferência patrimonial será de fato 

suficiente para compensar um dano causado. Não é sem razão a existência da popular frase ‘ganhar, mas 

não levar’. E isso é uma disfunção não do Direito, mas da realidade e da percepção de risco que o credor 

teve ao aceitar o crédito do devedor. ” (FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de Exoneração e de limitação 

de responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 2013.)  
139 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p.4. 
140  Salienta-se que o mercado é denominado de Llody’s London, sendo uma rede global de 4.000 

coverholders. Não se trata de uma empresa, mas da concentração de especialistas em técnicas de subscrição, 

englobando mais de 50 companhias de seguros líderes e mais de 200 corretores registrados. Disponível em: 

< https://www.lloyds.com/> Acesso em: 13/12/2016. 
141 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol. III – Contratos e Processos. São 

Paulo:2015, p. 596. 
142  International Underwriting Association. Disponível em: < https://www.iua.co.uk/ > Acesso em: 

13/12/2016. 
143 AS INTERNATIONAL HULL CLAUSES (01/11/03) são cláusulas puramente ilustrativas e podem ser 

acordadas condições de política diferentes. Qualquer pessoa interessada, mediante solicitação, pode alterar 

cláusula que exclua a cobertura de perdas bem como pode ser acordado uma apólice de seguro separada 

para cobrir eventos que foram excluídos. Ademais, cada seguradora pode alterar as cláusulas standards 

quando se quiser incluir certos riscos e condições específicas. INTERNATIONAL HULL CLAUSES 

(01/11/03). (Maritime Insurance Law. Disponível em: < http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/polices%20corps/Etrangeres/Royaume%20Uni/International%20Hull%20Cl

auses%202003.pdf > Acesso em: 13/12/2016.) 
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Os abalroamentos, por sua vez, não eram consideradas como Perigo do Mar 

até o acidente de Vaux v. Salvador144 e, portanto, não eram abrangidas pela política 

Llody’s London. Quando abrangidas, porém, algumas limitações foram determinadas nas 

cláusulas-standards, conforme as Internacional Hull Clauses145.    

Primeira limitação concerne a um limite máximo de responsabilidade 

daqueles que subscreveram o seguro, considerando que será indenizado apenas três 

quartos do valor segurado da embarcação. Segunda limitação é relativa à movimentação 

de carga no mar durante as operações comerciais146. E, por fim, a terceira limitação se 

refere aos danos e poluições que a atividade marítima pode ocasionar quando da 

abalroamento  :  

 

In no case shall the Underwriters indemnify the Assured under this Clause 6 

for any sum which the Assured shall pay for or in respect of 

6.4.1 removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing 

whatsoever 

6.4.2 any real or personal property or thing whatsoever except other vessels or 

property on other vessels 

6.4.3 the cargo or other property on, or the engagements of, the insured vessel 

6.4.4 loss of life, personal injury or illness 

6.4.5 pollution or contamination, or threats thereof, of any real or personal 

property or thing whatsoever (except other vessels with which the insured 

Vessel is in collision or property on such other vessels) or damage to the 

environment, or threat thereof, save that this exclusion shall not exclude any 

sum which the Assured shall pay for or in respect of salvage remuneration in 

which the skill and efforts of the salvors in preventing or minimising damage 

to the environment as is referred ro in Article 13 paragraph I(b) of the 

International Convention on Salvage, 1989 have been taken into account.147 

 

Desse modo, observa-se que poluição, contaminação ou danos ao meio 

ambiente são claramente excluídos de cláusulas-padrão de seguros marítimos, limitando 

a preservação do meio ambiente para a fixação da recompensa. Neste sentido, o art. 13 

da International Convention on Salvage, da OMI, de 1989, dispõe que a recompensa será 

fixada com o objetivo de incentivar as operações de salvamento tendo em conta, dentre 

                                                 
144 Sobre os acidentes “In De Vaux v Salvador,18 both vessels involved in a collision were to blame. Under 

an old Admiralty mle, the losses of the two ships were aggregated and divided equally between them." The 

insured vessel had done mote damage than it had sustained, and the balance of half the aggregate loss was 

paid over. An action to recover that sum from the underwriters as a loss by perils of the sea failed, as the 

proximate cause of that loss was the Admiralry rule. As a consequence of this decision, an express clause 

governing third party collision liability (often known as a 'Running Down Clause') was introduced into hull 

policies. The scope of this clause and the availabiliry of cover under it are”. BENNETT, Howard. Law and 

Marine Insurance. USA: Oxford University Press. 2007, p. 400. 
145 Maritime Insurance Law. Disponível em: < http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/polices%20corps/Etrangeres/Royaume%20Uni/International%20Hull%20Cl

auses%202003.pdf > Acesso em: 13/12/2016. 
146 BENNETT, Howard. Law and Marine Insurance. USA: Oxford University Press. 2007, p. 400. 
147 BENNETT, Howard. Law and Marine Insurance. USA: Oxford University Press. 2007, p. 401. 
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inúmeros critérios 148 , a habilidade e os esforços dos salvadores na prevenção ou 

minimização de danos ao meio ambiente. 

O seguro standard cobre a proporção de salvamento média geral do navio 

sem redução em relação a qualquer sub-seguro 149 . No entanto, o seguro não será 

responsável pelas despesas ou responsabilidades decorrentes de danos ao meio ambiente 

ou de ameaça a tais danos150. Por exemplo, a liberação de substâncias poluentes do navio 

ou qualquer ameaça de fuga ou liberação.  

A perspectiva ambiental é, ainda, apresentada no contrato-standard em sua 

cláusula 13151 que é obrigatória independentemente das alterações que, por ventura, 

                                                 
148 1. The reward shall be fixed with a view to encouraging salvage operations, taking into account the 

following criteria without regard to the order in which they are presented below: 

(a) the salved value of the vessel and other property; (b) the skill and efforts of the salvors in preventing or 

minimizing damage to the environment; (c) the measure of success obtained by the salvor; (d) the nature 

and degree of the danger; (e) the skill and efforts of the salvors in salving the vessel, other property and 

life; (f) the time used and expenses and losses incurred by the salvors; (g) the risk of liability and other risks 

run by the salvors or their equipment; (h) the promptness of the services rendered; (i) the availability and 

use of vessels or other equipment intended for salvage operations; (j) the state of readiness and efficiency 

of the salvor's equipment and the value thereof. 

2. Payment of a reward fixed according to paragraph 1 shall be made by all of the vessel and other property 

interests in proportion to their respective salved values. However, a State Party may in its national law 

provide that the payment of a reward has to be made by one of these interests, subject to a right of recourse 

of this interest against the other interests for their respective shares. Nothing in this article shall prevent any 

right of defence. 

3. The rewards, exclusive of any interest and recoverable legal costs that may be payable thereon, shall not 

exceed the salved value of the vessel and other property. (The International Convention On Salvage, IMO 

1989. Disponível em: <http://www.jus.uio.no/lm/imo.salvage.convention.1989/doc.html#61 > Acesso em: 

13/12/2016.)  
149 Cláusula Standard 8 “GENERAL AVERAGE AND SALVAGE 8.1 This insurance covers the vessel's 

proportion of salvage, salvage charges and/or general average, without reduction in respect of any under-

insurance, but in case of general average sacrifice of the vessel the Assured may recover in respect of the 

whole loss without first enforcing their right of contribution from other parties. ” Maritime Insurance Law. 

Disponível em: < http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/polices%20corps/Etrangeres/Royaume%20Uni/International%20Hull%20Cl

auses%202003.pdf > Acesso em: 13/12/2016.  
150 8.5 The Underwriters shall not be liable under this Clause 8 for or in respect of [...] 8.5.2 expenses or 

liabilities incurred in respect of damage to the environment, or the threat of such damage, or as a 

consequence of the escape or release of pollutant substances from the vessel, or the threat of such escape 

or release. Maritime Insurance Law. Disponível em: < http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/polices%20corps/Etrangeres/Royaume%20Uni/International%20Hull%20Cl

auses%202003.pdf > Acesso em: 13/12/2016. 
151  Segundo a cláusula-standard 13 (CLASSIFICATION AND ISM): 13.1 At the inception of and 

throughout the period of this insurance and any extension thereof 13.1.1 the vessel shall be classed with a 

Classification Society agreed by the Underwriters 13.1.2 there shall be no change, suspension, 

discontinuance, withdrawal or expiry of the vessel's class with the Classification Society 13.1.3 any 

recommendations, requirements or restrictions imposed by the vessel's Classification Society which relate 

to the vessel's seaworthiness or to her maintenance in a seaworthy condition shall be complied with by the 

dates required by that Society 13.1.4 the Owners or the party assuming responsibility for operation of the 

vessel from the Owners shall hold a valid Document of Compliance in respect of the vessel as required by 

chapter IX of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 as amended and any 

modification thereof 13.1.5 the vessel shall have in force a valid Safety Management Certificate as required 

by chapter IX of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 as amended and 

any modification thereof. 13.2 Unless the Underwriters agree to the contrary in writing, in the event of any 
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venham a ser realizadas pelas partes interessadas. Nela especifica que o navio necessita 

de um atestado de conformidade com o Código ISM152.  

O Código ISM decorre da adução da Política de Prevenção de Poluição pela 

Organização Marítima Internacional – OMI -, em 1936, que foi incorporada a Convenção 

sobre a Segurança do Direito no Mar de 1974 (SOLAS). Segundo o Código, cada empresa 

deverá definir, mediante desenvolvimento, implementação e manutenção, um sistema de 

gerenciamento de segurança (SMS), criado em 2002, que inclua, dentre outros requisitos 

funcionais, “instructions and procedures to ensure safe operation ofships and protection 

of the environment in compliance with relevant international and flag state legislation” 

153.. 

Desse modo, não há qualquer proteção direta, em cláusulas standards, ao 

meio ambiente marinho acerca dos eventuais danos que lhe possam ser causados em 

virtude de colisões, abalroamentos e avarias no navio. Isto, por sua vez, tem o condão de 

demonstrar que existe verdadeira insuficiência no tratamento das questões ambientais nas 

relações comerciais por via marítima.  

 

3. AS ESTRUTURAS NORMATIVAS NA ATRIBUIÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR DANO AO MEIO AMBIENTE MARINHO NO 

CONTEXTO INTERNACIONAL FRAGMENTADO 

 

O desenvolvimento da modernidade mostrou sua faceta negativa diante de 

um padrão de produção econômico insustentável. Tanto para o planeta quanto para a 

sociedade, insuflando um consumismo exacerbado que acabou por desencadear reações 

em cadeia para o planeta que não eram devidamente dimensionadas pelo padrão de 

conhecimento que vigorava anteriormente.   

                                                 
breach of any of the provisions of Clause 13.1, this insurance shall terminate automatically at the time of 

such breach, provided 13.2.1 that if the vessel is at sea at such date, such automatic termination shall be 

deferred until arrival at her next port 13.2.2 where such change, suspension, discontinuance or withdrawal 

of her class under Clause 13.1.2 has resulted from loss or damage covered by Clause 2 or by Clause 5 or 

by Clause 41.1.3 (if applicable) or which would be covered by an insurance of the vessel subject to current 

Institute War and Strikes Clauses Hulls-Time, such automatic termination shall only operate should the 

vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society. A pro rata daily net 

return of premium shall be made provided that a total loss of the vessel, whether by perils insured under 

this insurance or otherwise, has not occurred during the period of this insurance or any extension thereof. 

(Maritime Insurance Law. Disponível em: < http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/polices%20corps/Etrangeres/Royaume%20Uni/International%20Hull%20Cl

auses%202003.pdf > Acesso em: 13/12/2016.) 
152 BENNETT, Howard. Law and Marine Insurance. USA: Oxford University Press. 2007, p. 594.  
153 Idem.  
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Diante da tensão entre meio ambiente e crescimento econômico, 

principalmente, relacionado ao transporte de mercadorias, por via marítima, precisa-se 

compreender os dispositivos internacionais de proteção do meio ambiente marinho que 

podem ser aplicados quando da ocorrência de acidentes e de incidentes. Isto é, quais são 

os deveres e as obrigações que os atuantes nessa atividade marítima devem observar em 

prol da preservação dos ecossistemas marinhos independentemente da existência de 

seguro marítimo. Correspondente a estes deveres e obrigações, analisa-se a jurisdição 

executiva dos Estados para atuar na implementação e na execução do regime de proteção 

do meio ambiente marinho, no contexto internacional fragmentado.  

 

3.1. Os deveres de proteção do meio ambiente marinho e seus reflexos nas atividades 

marítimas de transporte de mercadorias.  

 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar154 - CONVENMAR 

- propôs a realização de uma ordem jurídica dos mares e dos oceanos, observando a 

soberania dos Estados, que possibilite não só a utilização pacífica dos mares e das 

comunicações internacionais como também a preservação do meio ambiente marinho. As 

disposições da CONVENMAR, consoante seu artigo 237 (1)155 e (2)156, não alteram as 

obrigações assumidas pelos Estados em outras convenções ou acordos, cujo objeto seja a 

proteção ou a preservação do meio ambiente marinho.  

Não importa se tais obrigações foram assumidas antes ou após a 

CONVENMAR, desde que os Estados, no cumprimento dessas obrigações, realizem-nas 

de acordo com o disposto na Convenção. Desse modo, a CONVENMAR serve como 

telhado157 jurídico, ou seja, umbrella treaty, na medida em que é capaz de abrigar as 

demais convenções que podem ter sido adotadas antes ou após o seu texto. 

                                                 
154  CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015. 
155 1. As disposições da presente Parte não afetam as obrigações específicas contraídas pelos Estados em 

virtude de convenções e acordos especiais concluídos anteriormente sobre a proteção e preservação do meio 

marinho, nem os acordos que possam ser concluídos em aplicação dos princípios gerais enunciados na 

presente Convenção. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: 

< https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
156 2. As obrigações específicas contraídas pelos Estados em virtude de convenções especiais, relativas à 

proteção e preservação do meio marinho, devem ser cumpridas de modo compatível com os princípios e 

objetivos gerais da presente Convenção. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

mar. Disponível em: < https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 

20/12/2015.) 
157 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 

2008, p.77. 
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A CONVENMAR158 , em sua parte XII, determina uma série de normas 

relativas à prevenção e à atuação dos Estados para evitar a poluição do meio ambiente 

marinho, estabelecendo normas gerais e específicas. Sendo assim, de pronto, a 

Convenção determina que todos os Estados possuem a obrigação de proteger e preservar 

o meio ambiente marinho159/160.  

Neste aspecto, os Estados devem tomar todas as medidas que se apresentem 

necessárias para prevenir, reduzir e controlar a poluição marinha de acordo com os 

instrumentos que dispõe161. Os Estados devem garantir, ainda, que as atividades que 

sejam realizadas sob sua jurisdição ou controle não causem impactos negativos a espaços 

sob a jurisdição de outros Estados162.  

Destarte, os Estados devem atuar sobre atividades163 que emitam substâncias 

tóxicas, mediante o alijamento ou mediante fontes terrestres; sobre a poluição proveniente 

de instalações e dispositivos utilizados para exploração de recursos marinhos e sobre as 

que funcionam no meio ambiente marinho para outros fins; e, por fim, e objeto desse 

trabalho, sobre as atividades marítimas para controlar a poluição proveniente de 

embarcações164 . As atuações sobre essas fontes de poluição não podem implicar na 

                                                 
158  CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015. 
159 O artigo 56,1, “a”, do mesmo diploma, reforça ainda que “O Estado costeiro exerce direitos de soberania 

para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão os recursos naturais, vivos ou não-vivos, 

das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo e no que se refere a outras atividades 

com vista à exploração e aproveitamento da zona para fins econômicos, como a produção de energia a partir 

da água das correntes e dos ventos. ”  
160  Artigo 192. Os Estados têm a obrigação de proteger e preservar o meio marinho. (CNUMDM, 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
161 Artigo 194 (1) Os Estados devem tomar, individual ou conjuntamente, como apropriado, todas as 

medidas compatíveis com a presente Convenção que sejam necessárias para prevenir, reduzir e controlar a 

poluição do meio marinho, qualquer que seja a sua fonte, utilizando para este fim os meios mais viáveis de 

que disponham e de conformidade com as suas possibilidades, e devem esforçar-se por harmonizar as suas 

políticas a esse respeito. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível 

em: < https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
162 Artigo 194 (2) Os Estados dever tomar todas as medidas necessárias para garantir que as atividades sob 

sua jurisdição ou controle se efetuem de modo a não causar prejuízos por poluição a outros Estados e ao 

seu meio ambiente, e que a poluição causada por incidentes ou atividades sob sua jurisdição ou controle 

não se estenda além das áreas onde exerçam direitos de soberania, de conformidade com a presente 

Convenção. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.)  
163 Dentro desse conceito de atividade se incluem a utiliza de novas tecnologias e a inserção no meio 

ambiente marinho de espécies estranhas ou novas. Artigo 196. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.)  
164 “[...] em particular medidas para prevenir acidentes e enfrentar situações de emergência, garantir a 

segurança das operações no mar, prevenir descargas internacionais ou não e regulamentar o projeto, 

construção, equipamento, funcionamento e tripulação das embarcações; (CNUMDM, Convenção das 
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transferência, de forma direta ou indireta, dos danos e dos riscos de uma zona para outra, 

bem como não podem transformar uma poluição em outra165. 

Se o Estado for afetado pela poluição marinha, o Estado afetado junto com 

outros e com as organizações internacionais devem eliminar e/ou dirimir os efeitos 

negativos dos danos produzidos166. Desse modo, a CONVENMAR determina que os 

Estados devem criar planos de emergência para controlar a poluição marinha.  

No mesmo âmbito cooperativo, o Estado, que esteja sofrendo ou que possa 

sofrer alguma poluição, deve avisar aos demais se estes puderem também ser afetados167. 

Os Estados, ainda, possuem o dever de tomar e de cooperar com outros Estados, mediante 

a exigência de medidas em relação a seus respectivos nacionais para que realizem a 

conservação dos recursos vivos do alto mar168. 

Segundo o artigo 197 169 , os Estados devem cooperar, mundial ou 

regionalmente, na formulação de regras e de normas e na implementação de práticas e de 

procedimentos, que tenham caráter internacional, em prol da proteção e preservação do 

meio ambiente marinho. Ademais, a CONVENMAR determina que o dever de 

cooperação alcança o compartilhamento de informações de cunho científico que possam 

                                                 
Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
165 Artigo 195. Ao tomar medidas para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho, os Estados 

devem agir de modo a não transferir direta ou indiretamente os danos ou riscos de uma zona para outra ou 

a não transformar um tipo de poluição em outro. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do mar. Disponível em: < https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > 

Acesso em: 20/12/2015.) 
166 Artigo 199. Nos casos mencionados no artigo 198, os Estados da zona afetada, na medida das suas 

possibilidades, e as organizações internacionais competentes devem cooperar tanto quanto possível para 

eliminar os efeitos da poluição e prevenir ou reduzir ao mínimo os danos. Para tal fim, os Estados devem 

elaborar e promover em conjunto planos de emergência para enfrentar incidentes de poluição no meio 

marinho. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
167 Artigo 198. Quando um Estado tiver conhecimento de casos em que o meio marinho se encontre em 

perigo iminente de sofrer danos por poluição, ou já os tenha sofrido, deve notificá-lo imediatamente a outros 

Estados que julgue possam vir a ser afetados por esses danos, bem como às organizações internacionais 

competentes. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
168  Art. 117. Todos os Estados têm o dever de tomar ou de cooperar com outros Estados para tomar as 

medidas que, em relação ao seus respectivos nacionais, possam ser necessárias para a conservação dos 

recursos vivos do alto mar. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível 

em: < https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.)  
169 Os Estados devem cooperar no plano mundial e, quando apropriado, no plano regional, diretamente ou 

por intermédio de organizações internacionais competentes, na formulação e elaboração de regras e normas, 

bem como práticas e procedimentos recomendados de caráter internacional que sejam compatíveis com a 

presente Convenção, para a proteção e preservação do meio marinho, tendo em conta as características 

próprias de cada região. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível 

em: < https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.)  
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ser utilizados em prol da preservação do meio ambiente marinho170. Isto implica tanto o 

incentivo de pesquisa pelos Estados quanto a pesquisa das informações e dos dados já 

produzidos. 

Desse modo, poder-se-á formular critérios, em comum acordo entre os 

Estados, que possibilitem a formulação de normas, de regras, de práticas e de 

procedimentos que contribuam para a salvaguarda do meio marinho171.    

Importante analisar as normas concernentes à proteção do meio ambiente 

marinho contra a poluição causada por embarcações, especificamente navios, pela própria 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, umbrella treaty, verificando qual a 

atuação da Organização Marítima Internacional na preservação do meio ambiente 

marinho. Ademais, vige analisar ainda a Convenção sobre Poluição Causada por Navios 

– MARPOL que, embora tenha surgido no ordenamento jurídico internacional pouco 

antes da CONVENMAR, em 1973 sendo modificada em 1978, é considerada o mais 

importante ato internacional de preservação do meio ambiente marinho contra a poluição 

provocada por navios.   

 

3.1.1 A interação entre as normas da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar e da atividade da Organização Marítima Internacional – OMI na proteção do meio 

ambiente marinho contra poluição produzida por embarcações 

 

No âmbito da proteção do meio ambiente marinho em decorrência da 

poluição produzida por embarcações, a CONVENMAR dispõe que os Estados possuem 

o dever, junto da Organização Internacional competente ou das Conferências 

Diplomáticas gerais, de estabelecer regras para prevenir, reduzir e controlar a poluição do 

                                                 
170 Artigo 198. Os Estados devem cooperar, diretamente ou por intermédio de organizações internacionais 

competentes, para promover estudos, realizar programas de investigação científica e estimular a troca das 

informações e dos dados obtidos relativamente à poluição do meio marinho. Os Estados devem procurar 

participar ativamente nos programas regionais e mundiais, com vista a adquirir os conhecimentos 

necessários para avaliação da natureza e grau de poluição, efeitos da exposição à mesma, seu trajeto, riscos 

e soluções aplicáveis. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: 

< https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
171 Artigo 200. Os Estados devem cooperar, diretamente ou por intermédio de organizações internacionais 

competentes, para promover estudos, realizar programas de investigação científica e estimular a troca das 

informações e dos dados obtidos relativamente à poluição do meio marinho. Os Estados devem procurar 

participar ativamente nos programas regionais e mundiais, com vista a adquirir os conhecimentos 

necessários para avaliação da natureza e grau de poluição, efeitos da exposição à mesma, seu trajeto, riscos 

e soluções aplicáveis. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: 

< https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
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meio ambiente marinho provocada por navios 172 . A Organização Marítima 

Internacional173, agência especializada das Nações Unidas, tem a atribuição de conferir 

mecanismos necessários de cooperação entre os Estados para preservar o meio ambiente 

marinho.174/175  

Sendo assim, os Estados devem instigar a adoção de sistemas de fixação de 

tráfego para diminuir o risco de causar acidentes. 176  A Organização Marítima 

Internacional determina as rotas dos navios por linha de modo que estes evitem navegar 

por ecossistemas marinhos vulneráveis, estabelecendo as zonas sensíveis, as PSSAS - 

Particularly Sensitive Sea Areas, como visto em tópico anterior. O artigo 10 da 

Convenção Internacional para salvaguarda da Vida Humana – SOLAS – dispõe o 

seguinte:  

 

1. Os sistemas de estabelecimento de rotas para os navios contribuem para a 

salvaguarda da vida humana no mar, para a segurança e a eficiência da 

navegação e/ou para a proteção do meio ambiente marinho. É recomendada a 

utilização dos sistemas de estabelecimento de rotas para os navios, e estes 

sistemas poderão tornar-se obrigatórios para todos os navios, para 

determinadas categorias de navios ou para navios que transportam 

determinadas cargas, quando adotados e implementados de acordo com as 

diretrizes e critérios elaborados pela Organização. 2 A Organização é 

reconhecida como sendo o único organismo internacional para a elaboração de 

diretrizes, critérios e regras, em um nível internacional, para os sistemas de 

estabelecimento de rotas para os navios. Os Governos Contratantes deverão 

encaminhar à Organização as suas propostas para a adoção de sistemas de 

estabelecimento de rotas para os navios. A Organização examinará e divulgará 

aos Governos Contratantes todas as informações pertinentes com relação a 

                                                 
172 Artigo 211. 1. 1. Os Estados, atuando por intermédio da organização internacional competente ou de 

uma conferência diplomática geral, devem estabelecer regras e normas de caráter internacional para 

prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho proveniente de embarcações e devem do mesmo 

modo promover a adoção, quando apropriado, de sistemas de fixação de tráfego destinados a minimizar o 

risco de acidentes que possam causar a poluição do meio marinho incluindo o litoral e danos de poluição 

relacionados com os interesses do Estados costeiros. Tais regras e normas devem, do mesmo modo, ser 

reexaminadas com a periodicidade necessárias. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do mar. Disponível em: < https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso 

em: 20/12/2015.) 
173 A Organização Marítima Internacional é constituída, dentre outros, por uma Assembleia, um Conselho, 

um Comitê de Segurança Marítima (MSC), um Comitê Jurídico, um Comitê de Proteção do Meio Marinho 

(MEPC). IMO. International Maritime Organization. Disponível em: 

<http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx > Acesso em: 12/10/2016 
174 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 9.  
175 “Nevertheless, IMO is one of the most successful organisations in developing international law for the 

conservation and protection of the marine environment, particularly in preventing vessel-source marine 

pollution” (KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The 

potential and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 

15) 
176 Artigo 211 (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
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quaisquer sistemas de estabelecimento de rotas para os navios que tenham sido 

adotados.177  

 

Aliado à fixação de rotas pela Organização Marítima Internacional, os 

Estados devem adotar leis e políticas que tenham o condão de prevenir, reduzir e controlar 

a poluição que eventualmente possa ser produzida por embarcações que sejam arvoradas 

em sua bandeira178. Isto não só se aplica aos navios que navegam no mar territorial e nas 

águas interiores, mas também se aplica àqueles que navegam na Zona Econômica 

Exclusiva – ZEE –, sendo exigível, em ambas situações, que tais regulamentos tenham, 

pelo menos, a mesma eficácia das normas emitidas pelas Organizações Internacionais179.   

De modo a manter o tratamento isonômico e coerente, aos Estados é permitida 

a criação de requisitos especiais para que navios estrangeiros naveguem em portos e águas 

interiores em prol da preservação do meio ambiente marinho180. Para tal fim, os Estados 

devem conferir total publicidade de suas condições, comunicando-os à Organização 

Internacional competente.  

Esta exigência não pode ser aplicada em detrimento do direito de passagem 

inocente ou aplicação do art. 25, §2º, na medida em que ao Estado é autorizado atuar 

sobre o navio estrangeiro quando este esteja sendo responsável por poluição grave e 

voluntária181. Sobre essa questão, Karim182 afirma que 

 

The coastal State can take action only if there is wilful and severe pollution; 

no preventive action can be taken, even if the vessel is not equipped with the 

necessary equipment for pollution prevention. For control of ship-generated-

pollution a coastal State may enact laws for controlling innocent passage 

through the territorial sea, provided that the national laws are in conformity 

with international law. 

                                                 
177  SOLAS - Convenção Internacional para salvaguarda da Vida Humana. Disponível em: < 

https://www.ufpe.br/engnaval/images/pdf/Normas/Solas/solas74_88.pdf > Acesso em: 13/12/2016. 
178 Artigo 211. 2. Os Estados devem adotar leis e regulamentos para prevenir, reduzir e controlar a poluição 

do meio marinho proveniente de embarcações que arvorem a sua bandeira ou estejam registradas no seu 

território. Tais leis e regulamentos devem ter pelo menos a mesma eficácia que as regras e normas 

internacionais geralmente aceitas que se estabeleçam por intermédio da organização internacional 

competente ou de uma conferência diplomática geral. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do mar. Disponível em: < https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > 

Acesso em: 20/12/2015.)  
179 Artigo 211. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.)  
180Artigo 211. 3. Os Estados que estabeleçam requisitos especiais para prevenir, reduzir e controlar a 

poluição do meio marinho, como condição para a admissão de embarcações estrangeiras nos seus portos 

ou nas suas águas interiores ou para fazerem escala nos seus terminais ao largo da costa, devem dar a devida 

publicidade a esses requisitos e comunicá-los à organização internacional competente. (CNUMDM, 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.)  
181 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 33. 
182 Ibid.p. 32. 
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Desse modo, ao Estado não é permitido que tome qualquer ação preventiva 

ainda que o navio não esteja suficiente ou adequadamente equipado para a prevenção e o 

controle da poluição marinha, podendo apenas atuar quando há poluição grave. Ademais, 

apenas por razões técnicas comprovadas e relacionadas ao caráter particular da zona de 

tráfego marítimo, os Estados costeiros podem determinar regras específicas e especiais 

para prevenir a poluição provocada pelas embarcações183.  

Para isso, a CONVENMAR determina que o Estado costeiro deve consultar 

a Organização Internacional competente, dirigindo a ela um estudo sobre as condições 

oceanográficas e ecológicas. Diante da consulta, a Organização terá o prazo de doze 

meses para se manifestar acerca das condições que o Estado costeiro deseja projetar. 

Apenas se a Organização aprovar, o Estado costeiro pode determinar as regras especiais 

para a área de tráfego marítimo184. Importante salientar que estas normas especiais não 

comportam as práticas de descargas e de navegação nem podem determinar normas de 

projeto, construção, tripulação ou equipamentos que sejam diferentes das normas 

internacionais que já estão consolidadas185.  

Todas as normas que sejam determinadas para dirimir e evitar a poluição 

provocada por embarcações devem incluir normas relativas à notificação dos Estados 

costeiros, cujo litoral pode ser afetado por incidentes ou por acidentes marítimos.  

Junto à CONVENMAR, o Comitê de Proteção do Meio Marinho (MEPC), 

um dos principais órgãos da OMI, participa ativamente de todas as negociações de 

alteração de instrumentos jurídicos de salvaguarda do meio ambiente marinho186 . O 

Comitê fornece informações e dados acerca da poluição marinha aos Estados bem como 

os auxilia na implementação das Convenções de proteção ao meio ambiente marinho187.  

                                                 
183 Artigo 211. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
184 Idem. 
185  Ainda é necessário que se aponte a seguinte observação: “Moreover, “such laws and regulations shall 

not apply to the design, construction, manning or equipment of foreign ships unless they are giving effect 

to generally accepted international rules or standards”. These provisions are somewhat ambiguous. It is 

clear that a coastal State can enact national laws to give effect to international law regulating design, 

construction, manning or equipment of ships. However, it is not very clear whether a coastal State can take 

action against a foreign ship not conforming to these requirements but not engaged in any wilful and severe 

pollution while in innocent passage. “ (KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine 

Environment from Vessels: The potential and limits of the International Maritime Organisation. Springer 

International Publishing, 2015, p. 33.) 
186 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 25. 
187 Idem. 



55 

 

 

O Comitê avalia quaisquer questões que lhe são apresentadas acerca da 

prevenção e do controle de poluição causada por navios, auxiliando, inclusive, 

organizações regionais voltadas à salvaguarda do meio ambiente marinho188. Ademais, 

pode emitir Resoluções que determinem a adoção de regras e de standards ainda que não 

incluídas em qualquer Convenção da Organização Marítima Internacional189, na medida 

em que são aprovadas mediante consenso, refletindo a vontade dos países atuantes da 

Organização190.  

A atuação do MEPC 191  na elaboração de informações, recomendações, 

regras, standards é realizada com a participação de outros atores internacionais, tais como 

ONGs e empresas transnacionais. Isto reflete o crescimento da importância dos diversos 

stakeholders no âmbito internacional, influenciando a atividade marítima e a adoção e a 

consolidação de novas mentalidades.  

O artigo 211 da CONVENMAR, portanto, não traz grandes inovações, não 

prescrevendo significativo conjunto de normas para a proteção e preservação do meio 

ambiente marinho192 em decorrência da poluição causada por navios. No entanto, a 

CONVENMAR proporcionou espaço para atuação da Organização Marítima 

Internacional, relacionando-se com ela de forma dinâmica193.  

Aos Estados que aplicam as normas dispostas pela OMI, é autorizado que 

exijam a observação dessas normas por navios estrangeiros ainda que o Estado 

estrangeiro não tenha assinado qualquer Convenção no âmbito da Organização 

Marítima194. Tais normas podem ser cobradas, na medida em que fazem parte do corpo 

de normas internacionalmente aceitas195. 

                                                 
188 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 25. 
189 Idem. 
190 Idem. 
191 “The workload of MEPC is growing enormously. For example, MEPC 66, held from 31 March to 4 

April 2014, had 21 Agenda items. Amongst others, these included harmful aquatic organisms in ballast 

water; recycling of ships; air pollution and energy efficiency; reduction of GHG emissions from ships; 

identification and protection of Special Areas and Particularly Sensitive Sea Areas; inadequacy of reception 

facilities; harmful anti-fouling systems for ships; promotion of implementation and enforcement of IMO 

legal instruments; technical co-operation activities for the protection of the marine environment; and noise 

from commercial shipping and its adverse impacts on marine life.” (KARIM, Md Saiful. Prevention of 

Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential and limits of the International Maritime 

Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 25.) 
192 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 34. 
193Ibd., p. 35. 
194 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p.35. 
195 Idem. 
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Ademais, no âmbito da OMI foi criado o instituto de aceitação tácita. Neste 

sentido, as normas podem ser alteradas a qualquer momento e, se os Estados não 

manifestarem oposição, são aceitas tacitamente 196 . Desse modo, permite-se maior 

dinamismo nas normas de proteção ao meio ambiente marinho contra a poluição causada 

por navios de modo que tenha condições de acompanhar as descobertas científicas e 

evoluções tecnológicas.  

Este nível de obrigatoriedade das normas emitidas pela OMI já havia sido 

previsto pela CLC - Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos 

Prejuízos devidos à Poluição por Hidrocarbonetos -, de 1969, e foi ampliada pela 

MARPOL 73/78 - Convenção Internacional para a Prevenção de poluição por Navios. 

Desse modo, a força legislativa da OMI não é devida apenas à CONVENMAR, mas a 

uma construção internacional de normas.   

 

However, IMO’s innovative approach in the international law-making process 

is not wholly inspired by or governed by UNCLOS. The principle that a port 

State can enforce the requirement of an international legal instrument against 

a foreign ship voluntarily visiting its port has been recognised by IMO legal 

instruments even before the adoption of UNCLOS. The 1969 International 

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) included a 

provision that a port State party of this convention must ensure that foreign 

vessels visiting its port must have insurance or other security required by this 

convention. This approach was further expanded in the MARPOL Convention 

in 1973. This approach initially faced fierce opposition from some States 

because an international treaty cannot impose obligations on third parties or 

adversely affect the rights of third parties or non-party States197. 

 

A atuação da MARPOL – Convenção Internacional para a Prevenção de 

Poluição por Navios teve e tem papel significativo na formulação das normas de proteção 

do meio ambiente marinho. Sendo assim, vige analisar a supracitada Convenção, a fim 

de compreender em que medida seus normativos podem ser aplicadas aos navios quando 

da ocorrência de acidentes e incidentes.  

  

3.1.2. A atuação da MARPOL 73/78 na proteção do meio ambiente marinho no 

transporte de mercadorias por embarcações 

 

A Convenção de Londres, assinada em 1954, tinha por objeto a prevenção da 

poluição do mar por óleo. Foi o primeiro passo na luta contra a poluição marítima, dando 

                                                 
196 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p.36. 
197 Idem. 
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início a elaboração de uma série de instrumentos voltados à proteção e a preservação do 

meio ambiente marinho 198 . Das sucessivas alterações dessa Convenção, nasceu a 

Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição por Navios, no âmbito da 

Organização Marítima Internacional, considerada o mais importante ato internacional 

sobre o assunto199 e conhecida como MARPOL200.  

 

To date, the MARPOL 73/78 Convention is the most significant global legal 

instrument for the prevention of vessel-source marine pollution. It covers all 

technical issues, and introduced a system for the design, construction and 

necessary equipment for pollution prevention. These substantive obligations 

will be implemented through a system of certifications, inspections and 

surveys. Moreover, this Convention calls on the coastal States, in somewhat 

non-mandatory language, Moreover, this Convention calls on the coastal 

States, in somewhat non-mandatory language, to provide reception facilities 

for the disposal of oily wastes, sewage, garbage and other hazardous 

substances.201 

 

A MARPOL 73/78 introduziu sistema para a concepção e construção de 

equipamentos necessários para prevenir e mitigar a poluição provocada por navios. A 

Convenção dispõe de normas acerca da descarga202/203 de substâncias danosas204 que, 

mesmo potencialmente, podem causar danos aos ecossistemas marinhos bem como 

interferir nas utilizações legítimas do mar. 

                                                 
198 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 

2008, p.60. 
199 Ibd., p.117. 
200 A MARPOL possui cinco anexos: o Anexo I é relativo a poluição por óleo; o Anexo II, apresenta 

normas atinentes ao controle de substâncias líquidas nocivas transportadas à granel; o Anexo III trata sobre 

as substâncias nocivas transportadas pelo mar em fardos, contêineres, tanques portáteis e vagões-tanques 

rodoviários e ferroviários; o Anexo IV aborda sobre a descarga de águas utilizadas nos navios; e, por fim, 

o Anexo V trata sobre zonas especiais de descarga de lixo. Desse modo, a MARPOL não se aplica apenas 

a poluição por óleo, de maior enforque em decorrência dos sucessivos acidentes marítimos, mas a 

diversificadas formas de poluição intencionais ou acidentais. 
201 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 7. 
202 Artigo II (3) (a). Descarga”, com relação a substâncias danosas ou a efluentes contendo tais substâncias, 

significa qualquer liberação, qualquer que seja a sua forma, causada por um navio e abrange qualquer 

escapamento, lançamento, derramamento, vazamento, bombeamento, emissão ou esgoto. (MARPOL 73/78. 

Disponível em: < https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 

21/12/2015.) 
203 Importante salientar que o termo descarga não pode ser utilizado para o alijamento no mar, nos termos 

da Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias de 1972 

bem como não pode ser considerado descarga a liberação de substâncias danosas resultantes de exploração 

offshore dos recursos minerais no fundo do mar e, por fim, não podem ser consideradas descarga quando 

as substâncisas danosas decorrem da realização de pesquisas para o controle da poluição marinha.  . 

(MARPOL 73/78. Disponível em: < https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-

p.pdf > Acesso em: 21/12/2015.) 
204 Artigo II (2) “Substância danosa” significa qualquer substância que, se for lançada ao mar, é capaz de 

criar riscos à saúde humana, causar danos aos recursos e à vida marinha, prejudicar as atividades de lazer 

ou interferir com outras utilizações legítimas do mar, e abrange qualquer substância sujeita a controle 

através da presente Convenção. (MARPOL 73/78. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 21/12/2015.) 
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Desse modo, quando da ocorrência de acidentes com navio, a 

Administração205, isto é, o Estado sob cuja autoridade está o navio acidentado, deverá 

realizar investigação acerca das razões do ocorrido se este provocar, mesmo 

potencialmente, danos ao ecossistema marinho. Portanto, ao verificar a descarga de 

substância danosa, relatórios sobre o incidente devem ser realizados, devendo cada 

Estado-parte da Convenção utilizar todos os esforços necessários para que haja o eficiente 

processamento dessa documentação206. Todo esse material deve ser apresentado para a 

Organização Marítima Internacional207/208. 

O relatório, por sua vez, deve ser formulado mediante a apresentação de todos 

os detalhes do acidente pelo Comandante do navio209/210. Se o incidente implicar no 

abandono do navio ou, no caso, se as informações inicialmente transmitidas forem 

incompletas ou não possam ser obtidas, as obrigações do Comandante deverão ser 

transferidas para o proprietário do navio, para o afretador ou para quem gerencia ou o 

opera211. Sendo assim, o relatório, consoante o Protocolo da MARPOL 73/78, deve conter 

a descrição de  

 

(a) uma descarga, ou uma provável descarga, acima do nível permitido, de óleo 

ou de substâncias líquidas nocivas, por qualquer motivo, inclusive as 

realizadas com a finalidade de assegurar a segurança do navio ou de salvar 

vidas humanas no mar; ou (b) uma descarga, ou provável descarga, de 

                                                 
205  Em relação à terminologia utilizada pela Convenção, salienta-se que Administração significa: 

“Administração” significa o Governo do Estado sob cuja autoridade o navio estiver operando. Com relação 

a um navio autorizado a arvorar a bandeira de qualquer Estado, a Administração é o Governo daquele 

Estado. Com relação a plataformas fixas ou flutuantes empregadas na exploração e na prospecção do fundo 

do mar e do seu subsolo, próximo à costa sobre a qual o Estado costeiro exerce os seus direitos soberanos 

para fins de exploração e prospecção dos seus recursos naturais, a Administração é o Governo do Estado 

costeiro envolvido. (MARPOL 73/78. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 21/12/2015) 
206  MARPOL 73/78. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 21/12/2015 
207 Idem. 
208 Artigo XII. (2) Cada Parte da Convenção compromete-se a fornecer à Organização as informações 

relativas ao que for descoberto em tal investigação, quando julgar que tais informações poderão ajudar a 

estabelecer que alterações poderiam ser desejáveis fazer na presente Convenção. (MARPOL 73/78. 

Disponível em: < https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 

21/12/2015) 
209  MARPOL 73/78. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 21/12/2015 
210 Tal disposição encontra espelho na SOLAS. (SOLAS - Convenção Internacional para Salvaguarda da 

Vida Humana no Mar <https://www.ufpe.br/engnaval/images/pdf/Normas/Solas/solas74_88.pdf > Acesso 

em: 22/12/2016.) 
211 Protocolo 1. Artigo 1. Caso o navio a que se refere o parágrafo (1) deste artigo tenha sido abandonado, 

ou caso as informações transmitidas por aquele navio sejam incompletas ou não possam ser obtidas, o 

proprietário, o afretador, quem gerencia ou opera o navio, ou seus agentes, deverão assumir o máximo 

possível das obrigações impostas ao Comandante de acordo com o disposto neste Protocolo. (MARPOL 

73/78. Disponível em: < https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > 

Acesso em: 21/12/2015) 
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substâncias danosas sob a forma de embalagens, inclusive as contidas em 

recipientes de carga, em tanques portáteis, em veículos rodoviários e 

ferroviários e em barcaças embarcadas; ou (c) avaria, falha ou fora geral de um 

navio de 15 metros de comprimento, ou acima, que: (i) afete a segurança do 

navio; incluindo, porém não limitado a, colisão, encalhe, incêndio, explosão, 

falha estrutural, alagamento e deslocamento de carga a bordo; ou (ii) resulte 

em diminuição da segurança da navegação, incluindo, porém não limitado a, 

falha ou fora geral de leme, sistema de propulsão, sistema gerador de energia 

e equipamentos essenciais de auxílio à navegação; ou (d) uma descarga de óleo 

ou de substâncias líquidas nocivas, ocorrida durante uma operação do navio, 

além da quantidade ou da vazão instantânea permitida com base na presente 

Convenção.212 

 

O disposto no Protocolo contempla, portanto, os casos de acidentes e de 

incidentes. E especifica o que a Parte Geral da MARPOL 73/78 compreende como 

substâncias danosas, acrescentando as definições de óleo e de substâncias líquidas 

nocivas. Sobre essas últimas, entende por óleo o petróleo sob qualquer uma das suas 

formas 213  e por substâncias líquidas nocivas aquelas sob “pressão de vapores não 

superior a 0,28 MPa absoluto a uma temperatura de 37,8°C” 214.  

Por substâncias danosas, por sua vez, entende o Protocolo que são aquelas 

dispostas no Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (Código 

IMDG)215. Do mesmo modo, compreende o Anexo III – MARPOL 73/78 – relativo às 

Regras para a Prevenção da Poluição por Substâncias Danosas Transportadas por mar sob 

a Forma de Embalagens e o Capítulo VII, da – SOLAS – Convenção Internacional para 

Salvaguarda da Vida Humana no Mar.  

As substâncias perigosas, pelo Código IMDG216, estão dispostas em nove 

Classes. Encontra-se os explosivos, na Classe 1; os gases, na Classe 2; os líquidos 

inflamáveis, na Classe 3; os sólidos inflamáveis, na Classe 4; as substâncias oxidantes e 

os peróxidos orgânicos, na Classe 5; as substâncias tóxicas e as substâncias infectantes, 

                                                 
212  MARPOL 73/78. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 21/12/2015. 
213  MARPOL 73/78 – ANEXO I REGRAS PARA A PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO POR ÓLEO. 

Disponível em: <https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_anexo1-11ago.pdf >. Acesso 

em: 22/12/2016. 
214  MARPOL 73/78. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 21/12/2015. 
215 O Código Marítimo Internacional de Mercadorias de Produtos ou Mercadorias Perigosas foi adostado 

pelo Comitê de Segurança Marítima da OMI, sendo aplicado aos navios que se subt=metam a Convenção 

Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1974, (SOLAS 1974), consoante Capítulo 1 

do Código Internacional de Produtos Perigoso. (Código Internacional de Produtos Perigoso. Disponivel 

em: https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/imdg_consolidado_com_emd_set2013.pdf. Acesso 

em: 21/12/2016)  
216 Código Internacional de Produtos Perigoso. Disponível em: 

<https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/imdg_consolidado_com_emd_set2013.pdf>.Acesso 

em: 21/12/2016.  
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na Classe 6; as substâncias radioativas, na Classe 7; as substâncias corrosivas, na Classe 

8; e, por fim, as substâncias e outros artigos perigosos são dispostos na Classe 9217.  

O transporte realizado mediante contêineres pode armazenar substâncias 

danosas de qualquer uma dessas Classes. Nessas situações, o Anexo III, da Marpol 73/78, 

dispõe a observação de alguns procedimentos. Todos as informações relativas ao 

transporte de substâncias danosas devem constar o nome técnico correto de cada 

substância, inclusive, deve-se colocar em letras destacadas “POLUENTE MARINHO” 

de modo que, se não obedecidos, a unidade de transporte pode não ser transportada218. 

As substâncias danosas, que estão sendo transportadas, devem ser listadas, 

bem como devem ser copiadas de modo que uma versão permaneça em terra com o 

proprietário do navio ou com o seu representante. Essas listas devem estar disponíveis a 

consulta por autoridade do porto do Estado de descarregamento219/220.  

Os navios podem ser inspecionados em um porto ou terminal (offshore) do 

Estado estrangeiro em que ele está sendo descarregado, em manutenção ou em 

abastecimento para verificação da forma de armazenagem das substâncias danosas e para 

observação da existência de certificados obrigatórios. Os certificados obrigatórios 

poderão ser emitidos pelo Estado-parte da Convenção de acordo com normas previamente 

estabelecidas e deverão aceitos pelos demais Estados-parte221. 

A inspeção não pode implicar na restrição de direitos e de obrigações 

concernentes ao controle sobre os requisitos operacionais da Convenção222. Implica em 

                                                 
217  Código Internacional de Produtos Perigoso. Disponível em: 

<https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/imdg_consolidado_com_emd_set2013.pdf>.Acesso 

em: 21/12/2016. 
218  SOLAS - Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

<https://www.ufpe.br/engnaval/images/pdf/Normas/Solas/solas74_88.pdf > Acesso em: 22/12/2016. 
219  Algumas substâncias podem ser coibidas de serem transportadas bem como pode ser limitada a 

quantidade de seu transporte, conforme a Regra 6, do Anexo III, da MARPOL. Esta última dependerá do 

tamanho e das condições do navio (tipo de construção, equipamentos) bem como das embalagens que essa 

substância está sendo armazenada.  (MARPOL 73/78 – ANEXO III REGRAS PARA A PREVENÇÃO 

DA POLUIÇÃO POR SUBSTÂNCIAS DANOSAS TRANSPORTADAS POR MAR SOB A FORMA 

DE EMBALAGENS. Disponível em: <https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_anexo3-

10jan.pdf > Acesso em: 22/12/2016. 
220 Salienta-se que a SOLAS, em seu Capítulo VII, apresenta dispositivo semelhante, na medida em que 

exige que o transporte de mercadorias perigosas seja realizado após toda sua identificação e sua listagem. 

(SOLAS - Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

<https://www.ufpe.br/engnaval/images/pdf/Normas/Solas/solas74_88.pdf > Acesso em: 22/12/2016.)  
221  MARPOL 73/78 – ANEXO III REGRAS PARA A PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO POR 

SUBSTÂNCIAS DANOSAS TRANSPORTADAS POR MAR SOB A FORMA DE EMBALAGENS. 

Disponível em: <https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_anexo3-10jan.pdf > Acesso 

em: 22/12/2016. 
222 Idem. 
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métodos de controle da MARPOL 73/78 para assegurar que as normas relativas à sua 

operacionalização estão sendo devidamente cumpridas. 

O Estado-parte pode se negar a receber determinado navio em seus portos ou 

terminais (offshore) bem como pode tomar qualquer medida contra o navio quando ele 

não apresentar o que regulamenta a MARPOL 73/78 e seus demais anexos. Ocorrendo a 

negação de passagem ou qualquer ato contra navio, deverá informar à Administração do 

navio impedido. No entanto, o Anexo III da MARPOL 73/78 comporta exceção quanto a 

descarga de substâncias danosas. Estas poderão ser realizadas quando necessárias para 

assegurar a segurança do navio e a vida humana no mar223.  

Quando a carga em geral, por sua vez, não é considerada danosa, o 

Comandante ou o seu representante deve fornecer todas as informações224 relativas ao 

carregamento de modo a permitir que precauções sejam tomadas para evitar acidentes e 

incidentes. Desse modo, antes do embarque das cargas no navio, o expedidor tem a 

obrigação de verificar se o peso declarado nas cargas é o mesmo que as cargas estão 

representando225. 

Ademais, a estiva e a peiação das cargas no navio devem ser realizadas de 

modo que possam evitar qualquer tipo de avaria para o navio e para as pessoas que se 

encontram a bordo226. Isto deve ser observado principalmente para cargas muito pesadas 

                                                 
223  MARPOL 73/78 – ANEXO III REGRAS PARA A PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO POR 

SUBSTÂNCIAS DANOSAS TRANSPORTADAS POR MAR SOB A FORMA DE EMBALAGENS. 

Disponível em: <https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_anexo3-10jan.pdf > Acesso 

em: 22/12/2016. 
224 “1 no caso de carga geral e de carga transportada em unidades de carga (contêiner, “pallets”, etc..), uma 

descrição geral da carga, o peso bruto da carga ou das unidades. Para os efeitos desta regra, deverá ser 

prestada a informação exigida no subcapítulo 1.9 do Código de Procedimento Seguro para Estivagem e 

Amarração da Carga, adotado pela Organização através da Resolução A.714(17), com as emendas que 

possa vir a receber. Qualquer dessas emendas ao subcapítulo 1.9 deverá ser adotada, colocada em vigor e 

surtir efeito, de acordo com o disposto no Artigo VII da presente Convenção, relativo aos procedimentos 

para a adoção de emendas aplicáveis ao Anexo, com exceção do Capítulo I. 376 .2 no caso de carga a 

granel, as informações relativas ao fator de estivagem da carga, aos procedimentos para compassar, à 

probabilidade da carga correr, inclusive o ângulo de repouso, se aplicável, e a quaisquer outras 

características especiais pertinentes. No caso de um concentrado, ou de outra carga que possa se liquefazer, 

informações adicionais, em forma de certificado, sobre o teor de umidade da carga e o seu limite de umidade 

transportável. .3 no caso de carga a granel não classificada de acordo com as determinações do Código 

IMDG como definido na Regra VII/1.1, mas que possuem propriedades químicas que podem criar um risco 

potencial, além da informação exigida pelos subparágrafos precedentes, informação sobre suas 

propriedades químicas. ” (SOLAS - Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

<https://www.ufpe.br/engnaval/images/pdf/Normas/Solas/solas74_88.pdf > Acesso em: 22/12/2016.) 
225  SOLAS - Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

<https://www.ufpe.br/engnaval/images/pdf/Normas/Solas/solas74_88.pdf > Acesso em: 22/12/2016. 
226 Idem. 
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ou de dimensões anormais bem como na estiva de carregamentos, mediante amarração e 

fixação, em navios no estilo ro-ro227.  

Quando da ocorrência de acidentes, os procedimentos que o navio deve tomar 

são semelhantes de quando se está transportando mercadorias perigosas de modo que o 

comandante deve emitir todos os dados relativos ao acidente à Administração. Verifica-

se que disposição alguma disposta acerca do transporte de mercadorias não danosas 

concerne a preservação e a proteção dos ecossistemas marinhos, apresentando-se 

verdadeira lacuna.    

Ainda que se tenha eleito a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar – CONVENMAR - para tratar dos deveres concernentes a proteção dos ecossistemas 

marinhos contra a poluição provocada pelas embarcações na atividade de transporte de 

mercadorias, há que se observar a interação dinâmica com outros normativos. Outras 

Convenções, cujo objeto não é especificamente marítimo ou do mar, interferem na 

atribuição de responsabilidade quando da ocorrência de danos ao ecossistema marinho. 

Desse modo, importante analisar a responsabilidade por dano ambiental marinho, no 

âmbito internacional, partindo desse contexto fragmentado.   

 

3.2 O regime de jurisdição executiva, frente à prescritiva, na atribuição e na 

implementação de responsabilidade por dano ambiental marinho provocado por 

embarcações 

 

No contexto internacional, houve o inchaço de Tratados e Convenções 

internacionais que tratam sobre a preservação do meio ambiente marinho sob diversas 

perspectivas. Em 1963, o Tratado de Moscou proibiu a utilização dos espaços 

ultraterrestres e embaixo das águas para a realização de testes nucleares. No entanto, foi 

com o acidente de Torrey Canyon, em 1967, responsável pelo derramamento de cerca de 

100 mil toneladas de petróleo nas costas da Inglaterra, que começou a haver maior 

conscientização dos riscos da poluição marinha por embarcações.228 

Reação ao desastre de Torrey Canyon, em 1969, embora seja de caráter 

regional, foi a Convenção de Bona acerca de cooperação na luta contra a poluição das 

                                                 
227  SOLAS - Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

<https://www.ufpe.br/engnaval/images/pdf/Normas/Solas/solas74_88.pdf > Acesso em: 22/12/2016. 
228 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 

2008, p.35 – 36. 
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águas do mar do Norte por hidrocarbonetos e; em 1973, a Convenção Internacional para 

Prevenção da Poluição por Navios – MARPOL 73/78229, cuja análise foi feita no tópico 

3.1.2. Em razão de grandes acidentes marítimos, ainda, foram criadas a Convenção 

Internacional Relativa à Intervenção em Alto-mar (1969), a Convenção Internacional 

sobre Salvamento (1989) e a Convenção Internacional sobre Constituição de fundo 

internacional de indenizações de danos causados pela poluição por hidrocarbonetos 

(1971). 

Ademais, a Agenda 21, decorrente da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, determinou em seu item 17.3 (a) que os 

Estados de forma isolada ou conjunta, seja em âmbito regional ou multilateral, na esfera 

de atuação da Organização Marítima Internacional – OMI – e das demais organizações 

que tenham função semelhante, devem avaliar a necessidade da tomada de medidas 

adicionais para a salvaguarda do meio ambiente marinho. Nestes termos, o item dispõe 

de vários deveres a serem cumpridos para evitar e controlar a poluição provocada por 

embarcações.230 

                                                 
229 A Declaração de Estocolmo, de 1972, dentre outros documentos e acordos internacionais, introduziu a 

MARPOL73/78 - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, cujo objetivo 

principal é a eliminação de poluição intencional provocada por óleo no meio ambiente marinho. No anexo 

VI criou mecanismos de vistoria, certificação e meios de controle para dirimir os efeitos da poluição ao 

meio ambiente e ao meio ambiente marinho. Em virtude da utilização dos combustíveis, os navios geram 

gases poluentes tais como óxido de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), partículas em suspensão (PM) 

e dióxido de carbono (CO2) e que, por isso, precisam ser vistoriados e fiscalizados. Neste ensejo, navios 

com arqueação bruta superior a 400, segundo o Capítulo 2 do anexo VI da MARPOL, devem passar por 

cinco modalidades de vistoria: inicial, de renovação, intermediária, anual e de renovação. Já navios com 

arqueação inferior a 400 serão realizadas pela Administração de Bandeira do Navio que deverá tomar todas 

as medidas adequadas para cumprir a MARPOL. (MARPOL 73/78 – ANEXO VI – Regras para a Prevenção 

da poluição do ar por navios. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_anexo6-12fev.pdf > Acesso em: 12/08/2016.) 
230 Quanto às disposições da Age2nda 21 para a preservação do meio ambiente marinho da poluição 

provocada por embarcações, aponta-se: “ (i) promover a ratificação e implementação mais amplas das 

convenções e protocolos pertinentes relativos à navegação. ‘(ü) Facilitar os processos de (i) oferecendo 

apoio aos Estados individuais, quando solicitado, para ajuda-los a superar os obstáculos que apontem; .(iii) 

Cooperar no controle da poluição marinha causada por navios, especialmente por descargas ilegais (por 

exemplo por meio da vigilância aérea), e impor maior rigor no cumprimento das determinações da Marpol 

sobre esse tipo de descargas; (iv) Avaliar o índice de poluição causado pelos navios nas áreas 

particularmente vulneráveis identificadas pela OMI e tomar providências para implementar as medidas 

pertinentes, quando necessário; nas referidas áreas, para garantir o. cumprimento das determinações 

internacionais geralmente aceitas; (v).Tomar providências para assegurar o respeito às áreas designadas 

pelos Estados costeiros, no interior de suas zonas econômicas exclusivas, em conformidade com a 

legislação internacional, com o objetivo de proteger e preservar ecossistemas raros ou frágeis, tais como 

recifes de coral e manguezais; (vi) Considerar a. possibilidade de adotar normas apropriadas no que diz 

respeito à descarga de água de lastro, com vistas a impedir a disseminação de organismos estranhos; (vii) 

Promover a segurança na navegação por meio de uma cartografia adequada dos litorais e rotas marítimas, 

conforme apropriado; (viii) Avaliar a necessidade de .uma regulamentação internacional mais rigorosa. 

com vistas a reduzir ainda mais o risco de acidentes e poluição provocada por navios cargueiros (inclusive 

embarcações graneleiras de alta tonelagem); (ix)Estimular a OMI e a AIEA a trabalharem juntas para 

completar a elaboração de um código sobre o transporte recipientes de combustível nuclear irradiado em 
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Alguns princípios de proteção do meio ambiente e, por consequência, do meio 

ambiente marinho foram reconhecidos em âmbito internacional. São eles: o dever de 

todos de proteger o ambiente231; o dever de prevenção do meio ambiente232; o princípio 

da precaução233; a análise de incidência negativa potencial no meio ambiente234 e, por 

fim, o princípio do poluidor-pagador.   

Desse modo, no espaço internacional globalizado, vários sistemas jurídicos 

coexistem em razão das relações negociais travadas de modo que os mesmos institutos 

jurídicos podem ter conceitos variados, atritando, complementando e/ou convergindo 

entre si, a depender do referencial eleito. Neste aspecto, necessário afirmar que não será 

aqui aplicado o conceito de responsabilidade “civil” ao se referenciar à responsabilidade 

por risco, no âmbito do Direito Internacional Ambiental, o que influencia diretamente o 

Direito Marítimo Ambiental. 

                                                 
frascos dos navios; (x) Revisar e atualizar o Código de Segurança para Navios Mercantes Nucleares da 

OMI e determinar a melhor forma possível de implementarem código revisto; (xi) Apoiar as atividades 

atualmente desenvolvidas pela OMI relativas ao desenvolvimento de medidas apropriadas para a redução 

da poluição do ar pelos navios; (xü) Apoiar as atividades atualmente desenvolvidas pela OMI relativas ao 

desenvolvimento de um regime internacional que regulamente o transporte por água de substâncias 

perigosas ou tóxicas e avaliar mais atentamente se seria adequado estabelecer fundos compensatórios 

semelhantes àqueles estabelecidos em decorrência .da Convenção do Fundo para os danos ocasionados pela 

poluição provocada por outras substâncias que não o petróleo.” (CNUMAD. Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 1992. Agenda 21, p. 240-241. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf > Acesso em: 8/11/2016.) 
231 “[...]não apenas nas suas relações com os outros Estados, mas também nos espaços que revelam das 

suas competências, bem como nos que não estão submetidos a qualquer competência territorial. Foi 

formulado na Convenção sobre o Direito do Mar cujo artigo 192 afirma que: ‘os Estados têm obrigação de 

proteger e preservar o meio marinho. ” (SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica 

Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, p.84-85.) 
232 “[...]o dever de prevenir a degradação do ambiente: por este princípio as descargas de poluentes no mar, 

nas águas continentais e no ar, bem como as atividades que possam causar danos à fauna e à flora devem 

ser proibidas ou regulamentadas. A importância da prevenção se deve ao fato de que muitos danos causados 

ao ambiente não são reparáveis, mas tão somente indenizáveis e outros, embora passíveis de recuperação 

fisicamente, o alto custo desta a inviabiliza. ” (SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção 

Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, p.84-85.) 
233 “O autor extrai do art. 15º da Declaração da Conferência do Rio de Janeiro de 1992 o significado deste 

princípio: Em caso de risco de danos graves ou irreversíveis a falta de certeza científica absoluta não pode 

ser motivo de adiamento da adoção de medidas que previnam a degradação do ambiente. Este princípio 

está presente na maior parte dos textos internacionais adotados a partir da década de 80. ” (SCALASSARA, 

Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, p.84-85.) 
234  “A avaliação prévia da indecência potencial de atividades previstas relativamente ao ambiente: é uma 

das formas de assegurar a prevenção e a precaução de danos ao ambiente. Os Estados devem proceder a 

referida avaliação se prevenirem efeitos sensíveis sobre o ambiente. A partir da década de 70 este princípio 

passou a integrar vários textos internacionais, sendo que a Conferência do Rio estabelece no artigo 17 a 

obrigação de garantia da avaliação prévia das atividades potencialmente prejudiciais no contexto nacional. 

” (SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, 

p.84-85.) 
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O termo civil 235  é impreciso na medida em que nem sempre se opõe a 

concepção de Estado. Guido Soares assevera, por exemplo, que “na Common Law, civil 

opõe-se a criminial, ecclesiastical, military ou political [...]”236. Assim, não se pode 

identificar a responsabilidade por culpa à responsabilidade estatal; nem mesmo a 

responsabilidade civil como típica da responsabilidade por risco237. 

Apesar dessas considerações, o que se verifica é a atribuição de 

responsabilidade apenas quando verificada a existência de culpa. Desse modo, necessário 

compreender a jurisdição de execução de responsabilidade quando da ocorrência de 

algum dano ao meio ambiente marinho, mediante os sistemas jurídicos da 

CONVENMAR e da MARPOL. Posteriormente, há de se analisar a reponsabilidade por 

dano ambiental marinho provocado por embarcações a partir dos regimes normativos 

analisados.  

 

3.2.1. A jurisdição executiva dos Estados para implementação das normas de proteção 

do meio ambiente marinho contra a poluição das embarcações nas atividades de 

transporte marítimo 

 

A jurisdição dos Estados em relação às normas de proteção dos ecossistemas 

marinhos pode ser dividida em prescritiva e executiva. A jurisdição prescritiva, ou seja, 

legislativa é a responsável pela elaboração das normas, como pôde ser analisado nos 

tópicos 3.1 e seus respectivos subtópicos238. A jurisdição executiva, por sua vez, trata da 

execução das normas, na medida em que importa na atribuição de responsabilidade 

quando da ocorrência de algum dano239. 

No âmbito marítimo, a competência de implementação pode ser conferida a 

um ou a mais atores da bandeira do navio, da costa ou do Estado do porto. Certo é que a 

atividade de transporte de mercadorias, por via marítima, é considerada a mais 

globalizada, implicando na atuação de diversos atores tanto estatais quanto não-estatais 

e, portanto, na difusão de competências.    

                                                 
235 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente: emergência, obrigações e 

responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2003, p. 890.  
236 Ibd.p. 891. 
237Idem, p. 891. 
238 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 31.  
239 Idem. 
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Segundo o artigo 235 da CONVENMAR, o Estado deve assegurar a 

observação das normas pertinentes à proteção do meio ambiente marinho contra a 

poluição provocada por navios, mediante o seu direito interno 240 . A violação das 

disposições da MARPOL 73/78, por sua vez, deve ser sancionada de acordo com a 

legislação da Administração do navio, ou seja, do Governo do Estado sob o qual o navio 

está operando241. 

Nestes termos, a Administração, ao ter conhecimento da violação da 

prescrição da MARPOL 73/78, deverá instaurar processo o mais breve possível, 

comunicando à Organização Marítima Internacional242. A CONVENMAR determina, em 

seu artigo 217, que os Estados de bandeira devem instaurar processo executivo para 

apurar as causas da violação das normas de proteção aos ecossistemas marinhos, 

independentemente de onde a infração tenha sido cometida243. 

A CONVENMAR, ainda, determina que os navios que arvorem a bandeira 

dos Estados-parte não devem navegar até cumprir todas as exigências prescritas na 

Convenção e na sua legislação interna em prol da proteção do meio ambiente marinho244. 

Ademais, a Convenção245 junto à MARPOL 73/78246 também determina que as sanções 

da legislação dos Estados-parte deverão ter rigor adequado de modo a desincentivar a 

prática de violação das disposições da Convenção. 

Desse modo, a MARPOL 73/78 e a CONVENMAR impõe aos Estados-partes 

obrigações de internalizar as normas internacionais na sua legislação interna de modo que 

                                                 
240  CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015. 
241  MARPOL 73/78. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 21/12/2015. 
242 Idem. 
243 Ademais, os Estados de bandeira podem solicitar auxilio a demais Estados-partes para a realização do 

procedimento de investigação da infração cometida pelo navio. Por sua vez, os Estados solicitados devem 

fornecer a ajuda necessária, partindo do princípio da cooperação, aos Estados de bandeira.  (CNUMDM, 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
244 Tal exigência implica na obrigação de que todos os navios que arvoram a bandeira do Estado-parte 

estejam munidos com todos os certificados obrigatórios que também são determinados pela MARPOL 

73/78. Outrossim, que os Estados de bandeira devem fazer inspeções periódicas nos navios sob sua 

jurisdição para verificar as condições de navegabilidade. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre 

o Direito do mar. Disponível em: < https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > 

Acesso em: 20/12/2015.) 
245 “Art. 217 (8). As sanções previstas nas leis e regulamentos dos Estados para as embarcações que 

arvorem a sua bandeira devem ser suficientemente severas para desencorajar as infrações, 

independentemente do local em que tenham sido cometidas. ” (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.)  
246  MARPOL 73/78. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 21/12/2015. 
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a apliquem ao navio que ostenta sua bandeira.  Dessarte, a CONVENMAR reforçou e 

consolidou as normas internacionais para a proteção do meio ambiente marinho quanto á 

competência executiva do Estado da bandeira do navio, realizada pela Organização 

Marítima Internacional247.   

Os Estados-partes podem, dentro do exercício de sua soberania, dispor de 

legislação mais rigorosa sobre os navios que arvoram sua bandeira. No entanto, a adoção 

de normas que não obedecem nem mesmo ao mínimo disposto pelas normas 

internacionais, isto é, que estão abaixo dos padrões internacionais, pelos Estados é o mais 

comum248.  

Ademais, o Estado, cuja jurisdição executiva lhe é atribuída, nem sempre 

possui recurso humano suficiente ou mesmo qualificado para sancionar navio arvorado 

por sua bandeira que seja responsável pela descarga de substâncias prejudiciais aos 

ecossistemas marinhos.249/250 

 

Like previously adopted legal instruments, UNCLOS mainly relies on flag 

States’ prescriptive jurisdiction and enforcement power. This is one of the 

main causes of the present unsatisfactory status of the implementation of 

international marine environmental conventions. Many ships, particularly 

those from FOC countries and land-locked countries, never visit their own 

country. Most of the flag States do not see any benefit in making stringent 

regulations. On the other hand, coastal States have a genuine interest to protect 

their marine environment; although UNCLOS gives them a very restricted 

prescriptive and enforcement jurisdiction.
251. 

 

Em contraposição a esta perspectiva, os Estados costeiros tendem a adotar 

normas mais rigorosas, tendo em vista que podem ser diretamente afetados pela poluição 

provocada por navios252/253. Após a CONVENMAR, os Estados costeiros podem regular 

                                                 
247  TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of International 

Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 202. 
248 Ibd, p. 204. 
249 Idem. 
250 Exemplo disso, embora se trate de navio tanker, mas é útil para fins de ilustrações dessa eficiência dos 

Estados, é o caso do petroleiro grego Nissos Amorgos ao largo da costa da Venezuela. O Nissos Amorgos 

transportou cerca de 75 000 toneladas de óleo da Venezuela, das quais 3500 foram despejadas no mar por 

omissão do Estado costeiro ou mesmo por falta de segurança nos portos. (MURRAY, Olivia Fair treatment 

of seafarers: international law and practice. THE JOURNALOF INTERNATIONAL MARITIME. See 

further de la Rue and Anderson (n 9) 1104±06. 2012. Disponível em: <www.lawtext.com> Acesso em: 

25/01/2017.) 
251 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 31. 
252  TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of International 

Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 203. 
253 “Indeed, in situations of a maritime casualty posing a serious threat of pollution, the coastal state must 

possess the right to take measures to protect its interests before damage actually materialises. Even when 

there is as yet no casualty but the passage is highly risky due to the hazardous nature of the cargo, the sub-

standard condition of the ship and/or the violation of international CDEM standards, the coastal state must 

http://www.lawtext.com/
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a poluição provocada por embarcações, ainda que sob bandeira estrangeira, em seu mar 

territorial e na zona econômica exclusiva 254/255. 

Os Estados costeiros podem realizar inspeções para averiguar se os navios, 

que estão em sua jurisdição, possuem os certificados obrigatórios256 bem como para 

verificar a navegabilidade do navio257. Ademais, podem impedir que substâncias danosas 

não sejam estivadas e apeiadas nos navios quando não obedecerem aos normativos 

preventivos258. 

Os Estados costeiros podem exigir dos navios, sob bandeira estrangeira que 

estejam navegando em seu território259, que forneçam a identificação do navio e a sua 

última e a sua próxima escala quando houver reais razões para acreditar que a embarcação 

tenha sido responsável por alguma infração às normas da CONVENMAR ou às normas 

internas260. A CONVENMAR ainda dispõe do direito de detenção do navio, sobre o qual 

haja comprovação de que foi responsável por descargas de substâncias prejudiciais ao 

meio ambiente marinho261.  

                                                 
arguably retain the right to exclude passage in the territorial sea, subject to the conditions of necessity and 

proportionality”. (TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of 

International Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 208) 
254  TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of International 

Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 179. 
255  “The Contiguous Zone. Beyond the territorial sea, coastal state prescriptive and enforcement 

competence have traditionally been curtailed. In relation to a state’s contiguous zone which extends 

twelvemiles beyond the territorial sea, the LOSC effects no change to the regime prescribed by the 1958 

Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone. This permits a state to prevent and punish 

infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or 

territorial sea”.( TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of 

International Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 211) 
256  MARPOL 73/78. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 21/12/2015. 
257 Art. 220 (5)“ Quando um Estado tiver motivos sérios para acreditar que uma embarcação que navegue 

na sua zona econômica exclusiva ou no seu mar territorial cometeu, na zona econômica exclusiva, uma das 

infrações referidas no parágrafo 3º, que tenha tido como resultado uma descarga substancial que provoque 

ou ameace provocar uma poluição importante no meio marinho, esse Estado pode proceder à inspeção 

material da embarcação sobre questões relacionadas com a infração, se a embarcação se tiver negado a 

fornecer informações ou se as informações fornecidas pela mesma estiverem em manifesta contradição com 

a situação fatual evidente e as circunstâncias do caso justificarem a referida inspeção.” (CNUMDM, 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015) 
258  MARPOL 73/78. Disponível em: < 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf > Acesso em: 21/12/2015. 
259 Entendido aqui como mar territorial e Zona Econômica Exclusiva.  
260  CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.  
261 Art. 220 (6) “6. Quando existir prova manifesta e objetiva de que uma embarcação que navegue na zona 

econômica exclusiva ou no mar territorial de um Estado cometeu, na zona econômica exclusiva, uma das 

infrações referidas no parágrafo 3º, que tenha tido como resultado uma descarga que provoque ou ameace 

provocar danos importantes para o litoral ou para os interesses conexos do Estado costeiro ou par quaisquer 

recursos do seu mar territorial ou da sua zona econômica exclusiva, esse Estado pode, tendo em conta o 

disposto na seção 7, e quando as provas o justificarem, iniciar procedimentos, incluindo a detenção da 
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Observa-se, porém, que a competência prescritiva dos Estados costeiros em 

regular a poluição provocada por embarcações mesmo após ter sido ampliada pode ser 

considerada reduzida262. Isto porque os Estados costeiros não possuem autoridade para 

regular e controlar a poluição que pode ocorrer em alto-mar, o que se mostra um 

contrassenso263.  

A poluição provocada em alto-mar oferece risco real de afetar os ecossistemas 

do mar territorial e da zona econômica exclusiva do Estado costeiro. Como visto no tópico 

2.1.2, os impactos negativos da poluição provocada nos ecossistemas marinhos, afeta-os 

de tal forma que atinge toda a rede do meio ambiente até afetar a saúde do ser humano.  

Ademais, as investigações sobre acidentes envolvendo navios não se 

demonstram eficientes e, por consequência, a aplicação das sanções também não264265 . 

A Organização Marítima Internacional não possui múnus para incentivar os Estados no 

cumprimento das disposições da CONVENMAR e da MARPOL 73/78266. 

Os Estados portuários, por sua vez, reforçam o regime de execução contra a 

poluição dos Estados costeiros, parecendo, portanto, um regime mais forte de proteção ao 

meio ambiente marinho 267 . São Estados que possuem maiores interesses marítimos, 

inclusive, no que se refere à movimentação de mercadorias, que os Estados costeiros.  

Sendo assim, os Estados portuários podem iniciar investigações sobre navios 

que estejam em seu porto ou terminal quando provas justificarem que o navio foi 

responsável por descargas que possam afetar o meio ambiente marinho seja na área do 

mar territorial ou da zona econômica exclusiva 268 . Ainda lhes é permitido realizar 

                                                 
embarcação, de conformidade com o seu direito interno.“ (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
262  TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of International 

Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 179. 
263 Idem. 
264 Idem. 
265 Exemplo disso foi o arquivamento dos autos do acidente Vicuña, pelo Tribunal Marítimo brasileiro, 

tendo em vista que a causa primária da explosão que ocasionou a destruição do navio de armação chilena 

não pode ser apontada sem a existência de dúvida. O acidente Vicuña foi responsável por extenso dano 

ambiental, prejudicando cerca de 4 mil pescadores que ficaram impossibilitados de realizar suas atividades 

próximo ao acidente. (Tribunal Marítimo (Brasil) 80 anos do Tribunal Marítimo. / Tribunal Marítimo. Rio 

de Janeiro: O Tribunal, 2014, p.44)  
266  TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of International 

Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 179. 
267 Ibd., p. 217. 
268 Art, 218. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.)  
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investigações pelo mesmo motivo, mas nas áreas de mar territorial e da zona econômica 

exclusiva de outro Estado quando este o solicitar269.  

Diante do arcabouço de informações, o Estado portuário deve transmitir os 

dados produzidos em âmbito investigativo para os Estados costeiros e para os Estados de 

bandeira quando estes solicitarem270 . O Estado costeiro pode solicitar prosseguir as 

investigações que foram iniciadas pelo Estado do porto, suspendendo-a271.  

A jurisdição executiva implica, de forma geral, na implementação, ou seja, na 

capacidade da norma legal em se tornar ação 272 .  Isto é, a execução se relaciona à 

capacidade dos Estados em intervir direta e indiretamente para que haja a implementação 

das normas; a implementação, por sua vez, está relacionada à capacidade do Estado em 

efetivá-la273. 

No entanto, no caso do regime de proteção do meio ambiente marinho, a 

execução e a implementação não bastam para que se alcance o ótimo. A salvaguarda do 

ecossistema marinho depende da capacidade das normas de serem aplicadas, da 

capacidade dessas normas de alcançarem o seu problema-alvo e do nível de cumprimento 

pelos agentes relacionados a atividade potencialmente poluidora, sejam eles públicos ou 

sejam privados. 

 

Finally, ‘effectiveness’ is concerned with whether the stated goals or objectives 

of a body of rules have been met and whether the problems leading to the 

adoption of the rules have been addressed. In other words, effectiveness entails 

both behavioural change in the required direction and problem-solving from 

the point of view of scientific– technical rationality. In this respect, 

‘effectiveness’ is connected to, but not identical with compliance. States and 

target actors may well be in compliance with treaty rules, but the rules 

themselves may be ineffective in attaining the relevant objectives. 274 

 

Nestes termos, as obrigações dispostas nas Convenções de proteção ao meio 

ambiente marinho não são cumpridas seja por questões de restrição orçamentária, 

ausência de mão-de-obra treinada275, por exemplo. Desse modo, há que se analisar a 

                                                 
269 Art, 218. (CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015.) 
270 Idem.  
271 Idem. 
272 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 128. 
273 Idem. 
274  TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of International 

Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 235 
275 Idem. 
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necessidade de complementação dos regimes de proteção do meio ambiente marinho por 

atores privados.  

 

3.2.2.   A responsabilidade por danos provocados no meio ambiente marinho e a 

necessidade de atores privados na proteção do meio ambiente marinho 

 

A CONVENMAR se baseia na prescrição normativa dos Estados bem como 

no poder do Estado-parte de execução e de implementação, dispondo de deveres que 

devem ser internalizados e aplicados pelos Estados-partes276; a MARPOL, por sua vez, 

atua da mesma forma. Ambas são alicerçadas no princípio do poluidor-pagador, no 

chamado mecanismo de liability and compensation mechanism277.  

 

The emphasis in the development of these regulations in the 21st century has 

turned from legislation to enforcement. More specifically, the effectiveness of 

these regulations relies on the “liability and compensation mechanism, ” which 

is deployed as a means to implement environmental standards or to supplement 

existing enforcement mechanisms. This mechanism is mobilized not only 

restore any environmental damages, but also to function as a deterrent to 

prevent these damages from occurring in the first place.The “polluter pays” 

principle, a main principle of environmental law now incorporated in 

numerous international environmental agreements and statements, embodies 

the concept of liability and compensation, and, thereby plays a role in the 

efforts to improve the effectiveness of the implementation of international 

marine pollution regulations.
 278

  

 

Dessarte, o princípio do poluidor-pagador compreende tanto o direito à 

igualdade de acesso quanto à responsabilidade imputada quando da ocorrência de danos 

ao meio ambiente marinho279. O primeiro elemento se relaciona ao dever do Estado-parte 

de tratar os afetados pela poluição da mesma forma que trata seus nacionais bem como 

ao dever de compartilhar informação e participação em audiências administrativas e em 

processos judiciais280.  

O segundo elemento, por sua vez, a responsabilidade, pode ser por culpa ou 

por risco281. Pode ser aplicada nas relações entre Estados que figurem como sujeitos de 

                                                 
276 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 31.  
277  CHEN, Chen-Ju. The Liability and Compensation Mechanism under International Marine 

Environmental Law: adopting the Polluter Pays Principle to Control Marine Pollution under International 

Law from the Aspect of International Cooperation. Proceedings from the 2012 LOSI-KIOST Conference 

on Securing the Ocean for the Next Generation. Disponível em: <https://www.law.berkeley.edu/files/Chen-

final.pdf > Acesso em: 27/12/2016. 
278 Idem. 
279 Idem. 
280 Idem. 
281 Sendo este um instituto recente, apenas a Convenção de Lugano, de 1993 estabelece a responsabilidade 
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direito internacional público bem como entre particulares que se encontrem em 

jurisdições distintas; e entre particulares e Estados, este figurando como pessoa jurídica 

de direito privado no mesmo patamar que aquele. 

Diante da quantidade de Convenções dispondo sobre a salvaguarda da 

poluição marinha contra a poluição por hidrocarbonetos, observa-se que o regime de 

responsabilidade contra essa categoria de poluição, ao menos em âmbito normativo, é 

mais desenvolvida se comparada ao regime voltado as demais categorias. Restringe-se ao 

âmbito normativo porque ainda há o derrame de cerca de 2,400 milhões de toneladas de 

óleo282, por ano, transportadas por tankers ou bunkers, na efetivação de contratos tramp 

(em sua maioria).  

Sem adentrar ao mérito da eficiência desse regime, não se pode olvidar da 

poluição produzida pelos navios em decorrência de acidentes e incidentes quando do 

transporte de mercadorias propriamente dito. Nas relações comerciais de transporte 

marítimo por linha (liner), tanto o Estado como os particulares podem figurar como 

maritime carrier, ou seja, como transportador; também podem figurar como embarcador, 

                                                 
objetiva para danos causados ao meio ambiente mediante atividades perigosas. Partindo do princípio do 

“poluidor-pagador”, a Convenção de Lugano define aquelas atividades consideradas perigosas, cujo 

exercício profissional pode ser realizado por particulares ou por Estados, bem como define o que são 

considerados resíduos perigosos.  

No texto da Convenção de Lugano, define-se substância perigosa como:  “2 “Dangerous substance” means: 

a substances or preparations which have properties which constitute a significant risk for man, the 

environment or property. A substance or preparation which is explosive, oxidizing, extremely flammable, 

highly flammable, flammable, very toxic, toxic, harmful, corrosive, irritant, sensitizing, carcinogenic, 

mutagenic, toxic for reproduction or dangerous for the environment within the meaning of Annex I, Part A 

to this Convention shall in any event be deemed to constitute such a risk; b substances specified in Annex 

I, Part B to this Convention. Without prejudice to the application of sub-paragraph a above, Annex I, Part 

B may restrict the specification of dangerous substances to certain quantities or concentrations, certain risks 

or certain situations. ” (Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to 

the Environment. Europpean Treaty Series – nº 150. Disponível em: < 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016

8007c079> Acesso em:  20/06/2016.) 

Além disso, impõe indenização, ou melhor, adequate compensation for damage, quando da ocorrência de 

danos provocados pela atividade perigosa, independentemente de averiguação de culpa. Embora tenha 

amplitude limitada, a Convenção demonstra a possibilidade de imputação objetiva àquele que cause 

prejuízo ao meio ambiente, independentemente de averiguação de culpa. 

Segundo Soares Guido 281 , “[...] a Convenção de Lugano representa um interesse muito particular no 

presente estudo, pois pode ser considerada a primeira convenção internacional que tratou do tempo da 

responsabilidade internacional por atividades perigosas ao meio ambiente, expressamente tendo declarado 

sua finalidade preservacionista (e não como as atualmente vigentes, cujo objeto primário de regulamentação 

tinha sido outras atividades, como o uso pacífico de energia nuclear, o transporte limpo de óleo por vias 

internacionais, ou ainda a aventura espacial).” (SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do 

Meio Ambiente: emergência, obrigações e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2003, p. 834.) 
282 “Each year, around 2,400 million tonnes of crude oil and oil products is transported by tankers. Pollution 

by discharge of oil is the major marine pollution from vessels. In fact, major oil spills from tankers prompted 

many of the current IMO regulations regarding marine environmental protection. ” (KARIM, Md Saiful. 

Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential and limits of the 

International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015, p. 36.) 
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isto é, aquele que entrega a mercadoria ao transportador; e, por fim, o recebedor, 

signatário ou shipper283 que é aquele que importa a mercadoria.  

Significa que não só os particulares - multinacionais ou grandes empresas, 

por exemplo, podem figurar como players de modo que a responsabilidade por risco, 

sendo verificada, poderia ser aplicada independentemente da presença do ente estatal na 

relação negocial. Apesar disso, pela conjuntura apresentada no tópico 2.1 e no 2.2.1, a 

responsabilidade atribuída aos atores dos negócios comerciais marítimos é subjetiva, na 

medida em que se deve comprovar a existência de culpa.  

A indenização pelos danos provocados por embarcações, segundo a 

CONVENMAR, deve ser realizada a partir de normativo internacional relativo à 

atribuição de responsabilidade284. Também os Estados deverão estabelecer critérios e 

procedimentos para o pagamento de indenizações e compensações285.   

Desse modo, a definição de responsabilidade por danos ambientais 

provocados por embarcações bem como a indenização e compensação dos afetados pela 

poluição é precária no âmbito do regime internacional principalmente no que se refere à 

acidentes e incidentes. Outrossim,  

 

[...] não há um status erga omnes de responsabilidade ambiental global. Este 

vácuo nunca foi preenchido através das negociações de tratados ou medidas 

administrativas. Em vez disso, todos os regimes de negociação não são apenas 

vagos e desiguais, como também reforçam ‘o direito soberano de exploração’ 

dos estados.286 

 

Necessária a atuação do setor privado que, diferente do público, não se utiliza 

de coerção, mas de persuasão para fazer valer seu conjunto regulamentativo287.  O setor 

privado, no que se refere a utilização dos contratos, na navegação liner, corresponde a um 

terço do comércio mundial de transporte de mercadorias por via marítima 288 , 

                                                 
283 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol. III – Contratos e Processos. São 

Paulo:2015, p. 493. 
284  CNUMDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar. Disponível em: < 

https://saude1globaldotorg1.files.wordpress.com/2015/07/cnudm.pdf > Acesso em: 20/12/2015. 
285 Idem. 
286 BOSSELMANN, Klaus. O Princípio da Sustentabilidade: transformando direito e governança. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 232. 
287  PATTBERG, Philipp. What Role for Private Rule-Making in GlobalEnvironmental Governance? 

Analysing the ForestStewardship Council (FSC). International Environmental Agreements (2005) 5:175–

189. Disponível em: < http://link.springer.com/article/10.1007/s10784-005-0951-y> Acesso em: 

27/12/2016.   
288  World Shipping Council: partners in trade. Benefits of liner sheipping. Disponível em: < 

http://www.worldshipping.org/benefits-of-liner-shipping/efficiency > Acesso em 10/08/2016. 
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correspondendo a cerca de 200.000 contêineres transportados mediante esta 

modalidade289.  

Dessarte a participação voluntária do setor de transporte propriamente dito 

em prol da salvaguarda do meio ambiente marinho é significativa, considerando o espaço 

comercial que ocupa. No âmbito da poluição produzida por hidrocarbonetos, o setor 

privado já desenvolveu o contrato CRISTAL – Contract Regarding an Interim 

Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution – assinado por algumas companhias de 

petróleo e um ente coletivo, em 1971, bem como o OPOL – Offshore Pollution Liability 

Agreement – assinado por sociedades produtoras de petróleo, em 1974.  

Tratam-se de exemplos da atuação de entes privados na formulação de 

normatização do espaço internacional em prol da salvaguarda do meio ambiente marinho.  

 

[...]“estes contratos ou acordos de direito privado, regidos pelo direito inglês, 

segundo a designação conflitual expressa operada pelas próprias partes, 

conforme os princípios do Direito Internacional Privado, vinham, por um lado, 

preencher lacunas quer do Direito Internacional Público e, por outro lado – o 

que era mais extraordinário na altura – vinham autorizar os Estados a formular 

pretensões dirigidas às empresas privadas290.” 

 

  Desse modo, a utilização de contratos ou acordos entre atores 

internacionais não-estatais a favor de salvaguarda do meio ambiente surge para reforçar 

o regime de proteção internacional realizado pelos Estados e pelas Organizações 

Internacionais.  Isto, no entanto, não comporta o “greenwach” ou mesmo o 

“doublethink”.  

“Greenwach” importa na apresentação de imagem pública empresarial verde, 

ou seja, ambientalmente responsável sem que o cerne da atuação corporativa esteja 

voltado, de fato, para a proteção e preservação do meio ambiente291. O “doublethink”, por 

sua vez, retrata o comportamento corporativo, no qual se obtém ações que variam de 

acordo com as circunstâncias e com o contexto no qual a empresa se encontra292.  

No contexto de organização transnacional, a interação entre as normas 

corporativas de âmbito privado e a ordem dos regimes ambientais geram o que Oren Perez 

                                                 
289 World Shipping Council: partners in trade. Benefits of liner sheipping. Disponível em: < 

http://www.worldshipping.org/benefits-of-liner-shipping/efficiency > Acesso em 10/08/2016. 
290 SANTOS, Antônio Marques dos Santos. Estudos de Direito Internacional Privado e de Direito Público. 

Coimbra: Almedina, 2004, p. 134. 
291 Perez, Oren, Private Environmental Governance as Ensemble Regulation: A Critical Exploration of 

Sustainability Indexes and the New Ensemble Politics (November 17, 2010). Theoretical Inquiries in Law, 

Forthcoming; Bar Ilan Univ. Pub Law Working Paper. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=1710639. 
292 Idem. 
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designa de externalidade de execução positiva. Isto é “in which the compliance 

mechanisms of each regime also serve as an enforcement agent of the other regimes in 

the network, generating an amplified compliance effect”293.  

 

                                                 
293 Perez, Oren, Private Environmental Governance as Ensemble Regulation: A Critical Exploration of 

Sustainability Indexes and the New Ensemble Politics (November 17, 2010). Theoretical Inquiries in Law, 

Forthcoming; Bar Ilan Univ. Pub Law Working Paper. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=1710639. 
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PARTE II  

 

4. A GOVERNANÇA AMBIENTAL PRIVADA NA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA NOVA LÓGICA 

DE MERCADO MARÍTIMO    

 

O princípio do desenvolvimento sustentável adentrou pauta das Convenções 

e das normas de Direito Internacional Público, momento a partir do qual se começou a 

discutir sobre o direito ao meio ambiente saudável como Direito Humano. Embora exista 

a tendência em considerá-lo como Direito Humano, a proteção do meio ambiente marinho 

contra a poluição decorrente de embarcações é falha, nem mesmo encontra guarida nos 

contratos-padrão de seguro marítimo.  

Paralelo a esse contexto, atuações ambientalistas começaram a se desenvolver 

independentemente da força estatal ou das organizações internacionais.  Sendo assim, 

analisa-se a governança ambiental privada (PEG) como mecanismo de impulsionar a 

implementação de regras em prol da salvaguarda do meio ambiente marinho. E, por 

conseguinte, analisa-se a possibilidade dos contratos marítimos, especialmente o 

executado na navegação liner, de servirem como instrumento de proteção dos 

ecossistemas marinhos.   

  

4.1. O papel das corporações transnacionais na governança ambiental global: a 

atividade privada no alcance das metas internacionais de salvaguarda do meio 

ambiente marinho 

 

As corporações são estruturas eficazes para acumulação de capital, que 

potencialmente possuem a capacidade de serem geridas por uma gestão eficaz294. Sendo 

um dos efeitos da globalização, esses organismos coletivos com personalidade jurídica 

própria adquiriram significativo espaço no âmbito global de modo que sua influência 

ultrapassa qualquer definição legal estatal295.  

Segundo relatório World Investiment Report, de 2016, elaborado pela United 

Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD -, houve aumento 

                                                 
294  JONGE, Alice de. Transnational Corporations and International Law Accountability in the Global 

Business Environment. Edward Elgar Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA, 2011, p. 1.  
295 Idem. 



77 

 

 

significativo das fusões e aquisições transfronteiriças desde a crise de 2008, 

correspondendo a um crescimento de US$ 432 bilhões, em 2014, para US$ 721 bilhões296. 

Ainda o relatório concluiu que as 100 maiores corporações transnacionais do índice de 

Transnacionalidade da UNCTAD possuem cerca de 500 filiais cada em mais de 50 

países297, bem como que elas possuem cerca de 20 holdings e quase 70 entidades em 

plataformas de investimento offshore298. 

No comércio marítimo de transporte, entre 2015 e 2016, mais de 16 das 

principais empresas de transporte realizaram sete grandes alianças.299 Há um processo de 

concentração de corporações, mediante fusões e estabelecimento de alianças, desde 2015, 

que já corresponde a cerca de 70% se comparado a 2014.300  

 

DynaLiners (2016) reported the following figures for 2015: Maersk was the 

leading carrier, with 19,044,000 carryings, giving it a market share of 12.3 per 

cent; China Ocean Shipping Company and China Shipping Container Lines 

(separate companies in 2015) together ranked second, with 17,637,100 

carryings (a market share of 11.4 per cent); Mediterranean Shipping Company 

ranked third, with 15,311,600 carryings. In 2015, the top 25 companies 

increased carryings by 4 per cent over 2014, while those of smaller companies 

declined by 27 per cent.301 

 

 É inegável a influência que as corporações transnacionais possuem não só 

no mundo, mas em âmbito regional e local; assim como é patente a influência das 

empresas de transporte, por via marítima, no mercado internacional. Houve significativo 

reforço dessa influência diante da internacionalização das questões atinentes a proteção 

do meio ambiente que, por sua vez, foram incluídas na lógica empresarial.  

 

O interesse de grandes, médias e pequenas empresas participarem da regulação 

jurídica internacional decorre principalmente de três fatores: primeiro, há um 

aumento importante da concorrência dentro das fronteiras nacionais, com 

produtos estrangeiros, resultado da própria abertura comercial. Muitas vezes, 

pequenas empresas concorrem com grandes empresas estrangeiras, com maior 

capacidade competitiva e precisam criar barreiras comerciais para sua 

sobrevivência. Segundo, essas empresas passam a exportar e importar produtos 

com o avanço da globalização, mesmo em países com grandes territórios, 

culturalmente mais voltados para si próprios, como Brasil, Índia, China, 

Estados Unidos e Rússia. Terceiro, as normas do direito do comércio 

internacional passam a regular temas antes tipicamente regulados pelo direito 

                                                 
296  UNCTAD. Investor Nationality: Policy Challenge. World Investiment Report. United Nations 

Conference on Trade and Development, UNCTAD, 2016, p. 2. Disponível em: < 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf >Acesso em: 29/12/2016.  
297 Idem. 
298 Idem. 
299 Idem. 
300 Idem. 
301 Idem. 
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doméstico, como rótulos, normas técnicas, normas sanitárias, antidumping 

etc.302  

 

Desse modo, as empresas começaram a desenvolver códigos gerais de 

conduta, padrões de gestão e rótulos de produtos certificados, ou seja, standards303 , cuja 

aplicação se propõe, em alguma medida, preservar o meio ambiente304. No âmbito do 

transporte de mercadorias pelo modal marítimo, já se busca atenuar os impactos negativos 

da poluição sobre o meio ambiente marinho mediante a adoção de tecnologias de fim-de- 

tudo e de produção mais limpa, ainda que se tenha muito o que avançar nessa seara. 

Assim, a preservação do meio ambiente vem progressivamente deixando de 

ser um problema a ser enfrentado para ser uma necessidade no momento de fazer negócio 

em diferentes categorias econômicas.305 Forma-se a governança privada ambiental ou, na 

sigla em inglês, PEG -Private Enviromental Governance-, que, por sua vez, está inserida 

no que se denomina de governança global.  

A governança global se constitui por uma soma de diferentes mecanismos, 

incluindo a atividade de atores não estatais; sistemas de produção e manutenção de bens 

públicos globais bem como o estabelecimento de núcleos de autoridade não vinculados à 

Estado-nação306. A PEG, portanto, enriquece o conjunto de ferramentas das Relações 

Internacionais, ultrapassando a tradicional dicotomia público-privado307. 

 

While interest in private governance has grown more recently, the active 

involvement of private actors in global governance is not entirely new. Private 

actors played a substantial role in ordering transnational economic relations in 

the 19th century, but in the 20th century, with the expansion of the state’s 

regulatory role, ªrst domestically, subsequently in the international system, the 

                                                 
302  VARELLA, Marcelo D. Internacionalização do Direito: Direito Internacional, globalização e 

complexidade. Brasília: UniCEUB, 2013, p.70. 
303 “Standard-setting, as opposed tothe more general process of establishing and maintaining constitutive 

regulations, is consequently defined as the making of voluntary, expertise-based structural, pro-cedural or 

substantive regulation (Kerwer 2002, pp. 297–298). Standards can takevarying forms including 

management schemes, labels or general codes of conduct.” (PATTBERG, Philipp. What role for Private 

Rule-Making in GlobalEnvironmental Governance? Analysing the ForestStewardship Council (FSC). 

International Environmental Agreements (2005) 5:175–189. Disponível em: < 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10784-005-0951-y> Acesso em: 27/12/2016.) 
304  PATTBERG, Philipp. What role for Private Rule-Making in GlobalEnvironmental Governance? 

Analysing the ForestStewardship Council (FSC). International Environmental Agreements (2005) 5:175–

189. Disponível em: < http://link.springer.com/article/10.1007/s10784-005-0951-y> Acesso em: 

27/12/2016.   
305 VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 187. 
306  PATTBERG, Philipp. What Role for Private Rule-Making in GlobalEnvironmental Governance? 

Analysing the ForestStewardship Council (FSC). International Environmental Agreements (2005) 5:175–

189. Disponível em: <http://link.springer.com/article/10.1007/s10784-005-0951-y> Acesso em: 

27/12/2016.   
307 Idem. 
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provision of global governance came to be associated primarily with public 

authorities. Not surprisingly, perhaps, the re-emergence of private governance 

is closely related to late-20th century processes of economic globalization and 

the corresponding restructuring of state functions.308 

 

Possibilita-se o estabelecimento de normas privadas 309  pelos atores 

internacionais, quais sejam as empresas, as associações empresariais, as redes de 

advocacia, os grupos de reflexão e as organizações sem fins lucrativos na regulação das 

atividades econômicas310. No estabelecimento de normas, a PEG se forma ainda por uma 

constelação de formas híbridas, as parcerias público-privadas311.  

A PEG não pode ser confundida com a mera cooperação. A cooperação ocorre 

quando há o ajustamento do comportamento empresarial com os demais para alcançar 

objetivos mutuamente benéficos, encerrando-se quando estes são alcançados. A 

governança, por sua vez, ocorre em contexto de interação institucionalizada e com caráter 

permanente312.  

Neste contexto de governança ambiental privada, aborda-se os 

desdobramentos da Agenda 2030 na implementação do desenvolvimento sustentável no 

contexto público-privado de proteção do meio ambiente marinho. Por conseguinte, 

analisa-se a influência dos stakeholders nas corporações empresarias e na Organização 

Marítima Internacional. 

 

                                                 
308  FALKNER, Robert. Private Environmental Governance and International Relations. al relations: 

exploring the links. Global environmental politics, 3 (2). pp. 72-87. 2003 Massachusetts Institute of 

Technology. Disponível em : 

<http://eprints.lse.ac.uk/17689/1/__libfile_repository_Content_Falkner,%20R_Private%20environmental

%20governance%20and%20international%20relations%20(lsero).pdf> Acesso em: 27/12/2016. 
309 “But nevertheless, the specific model of stewardship provided by the FSC, com-bining expert standard-

setting with independent third party certification, proves tobe successful in the field of marine resources, 

as well. As a formally independentinstitution, the MSC presently certifies seven highly valuable fisheries 

worldwide; 13are currently in the process of full assessment. The stewardship model won furthersupport in 

2001 when, after publishing its core standards, the Marine AquariumCouncil (MAC) became the second 

private governance institution modelled after theFSC.6Although the FSC cannot claim to have invented the 

idea of environmentaland social certification, its individual success transfers the model of 

normativestandard-setting and economic incentives to other actors and issue areas. As a result,the scale and 

scope of private environmental governance increases, whereas tradi-tional forms of public environmental 

governance are under constant criticism” (PATTBERG, Philipp. What Role for Private Rule-Making in 

GlobalEnvironmental Governance? Analysing the ForestStewardship Council (FSC). International 

Environmental Agreements (2005) 5:175–189. Disponível em: < 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10784-005-0951-y> Acesso em: 27/12/2016.)  
310  PATTBERG, Philipp. What Role for Private Rule-Making in GlobalEnvironmental Governance? 

Analysing the ForestStewardship Council (FSC). International Environmental Agreements (2005) 5:175–

189. Disponível em: <http://link.springer.com/article/10.1007/s10784-005-0951-y> Acesso em: 

27/12/2016.    
311 Idem. 
312 Idem. 
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4.1.1 A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável na abordagem pública-

privada de proteção do meio ambiente marinho 

 

Embora não tão desenvolvido como o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, o Direito Ambiental não admite mais a visão antropocêntrica exagerada, ou 

seja, a perspectiva que despreza as demais formas de vida a favor do ser humano. Deste 

modo, afasta-se da concepção de que “O homem seria algo externo e superior ao mundo 

em que vive, não se reconhecendo valor intrínseco à natureza, mas apenas o seu valor de 

utilização pelo homem. ”313 

Assim, a preservação do meio ambiente foi reconhecida como necessária para 

a qualidade de vida do ser humano no ordenamento internacional. E, por ser parte do meio 

ambiente, o homem possui o dever de protegê-lo e de preservá-lo.314 Desse modo, a 

definição de poluição dos ecossistemas marinhos, por exemplo, não apresenta visão 

estritamente antropocêntrica, enquadrando-se no denominado antropocentrismo 

moderado.  

 

Reconhece o valor do ambiente, na medida em que a natureza é em si valiosa. 

Ao mesmo tempo, reconhece que o homem exerce função primordial no 

processo de preservação ambiental. Tanto que o ponto de partida da definição 

de poluição é a nocividade ao homem e aos demais seres.315 

 

Neste aspecto, em 2015, estabeleceu-se a Agenda 2030, veiculada pela 

A/RES/70/1316, formada a partir das proposições de diálogos organizados em seis temas 

principais com a sociedade civil, empresas, stakeholders 317 . São eles o Interactive 

Dialogue 1 - Ending poverty and hunger 318 ; o Interactive dialogue 2 - Tackling 

                                                 
313 SCALASSARA, Lecir Maria. Poluição Marinha e Proteção Jurídica Internacional. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 67-68. 
314 Idem. 
315 Ibd., p. 69. 
316  UNCTAD. Investor Nationality: Policy Challenge. World Investiment Report. United Nations 

Conference on Trade and Development, UNCTAD, 2016, p. 103. Disponível em: < 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf >Acesso em: 29/12/2016. 
317 Isto é de todas as pessoas direta ou indiretamente envolvidas na atividade empresarial: “investors, 

customers/beneficiaries, employees, government officials or relevant community members (e.g. people 

who reside in the neighbourhood of the social enterprise) ”317. (SCHÖNING, Mirjam; NOBLE, Abigail; 

HEINECKE, Andreas; ACHLEITNER, Ann-Kristin; MAYER, Judith.  The Governance of Social 

Enterprises: Managing Your Organization for Success. World Economic Forum 

2012. Disponível em: 

<http://www3.weforum.org/docs/WEF_Governance_Social_Enterprises_2106_light.pdf >Acesso em: 

05/01/2016. 
318  “Tackling poverty in all its dimensions; achieving food security and addressing malnutrition; 

completing the unfinished business of the MDGs.” (Sustainable Development: Knowledge Platform. 

United Nations Sustainable Development Summit 2015. Disponível em: 

<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > Acesso em: 03/01/2016.) 
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inequalities, empowering women and girls and leaving no one behind319; o Interactive 

dialogue 3 - Fostering sustainable economic growth and transformation and promoting 

sustainable consumption and production320; o Interactive Dialogue 4 - Protecting our 

Planet and Combatting Climate Change321; o Interactive dialogue 5 - Building effective, 

accountable and inclusive institutions 322 ; e, por fim; o Interactive dialogue 6 - A 

strengthened global partnership for realizing the post-2015323.  

Em linhas gerais, os diálogos dispõem que o alcance do desenvolvimento 

sustentável se realiza mediante o estabelecimento de capacidade institucional robusta e 

de uma governança global inclusiva324.“The 2030 agenda acknowledges the role of the 

diverse private sector, ranging from micro-enterprises to cooperatives to multinationals, 

and that of civil society organizations and philanthropic organizations in implementation. 

”325 

Sendo assim, os Estados devem se preocupar em estabelecer instrumentos 

seguros que possibilitem a participação do público bem como meios de comunicação 

pluralistas que possibilitem o efetivo monitoramento, prestação de contas e 

                                                 
319 “Tackling inequalities within and between countries and supporting countries in special situations; 

supporting all vulnerable groups; achieving gender equality; ensuring access for all to education, health 

care, social protection and safe and affordable drinking water and sanitation.” (Sustainable Development: 

Knowledge Platform. United Nations Sustainable Development Summit 2015. Disponível em: 

<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > Acesso em: 03/01/2016.) 
320 “Building resilient and dynamic economies and ensuring sustainable consumption and production 

patterns; promoting inclusive and sustainable industrialization and fostering innovation; investing in 

sustainable agriculture and rural development, energy and infrastructure; supporting youth employment and 

decent work for all.” (Sustainable Development: Knowledge Platform. United Nations Sustainable 

Development Summit 2015. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > 

Acesso em: 03/01/2016.) 
321 “Promoting resilience and disaster risk reduction; promoting sustainable consumption and production; 

ensuring conservation and sustainable use of oceans, seas, biodiversity and ecosystems; addressing land 

degradation and desertification; and supporting sustainable cities and human settlements.” (Sustainable 

Development: Knowledge Platform. United Nations Sustainable Development Summit 2015. Disponível 

em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > Acesso em: 03/01/2016.) 
322 Strengthening institutions at all levels; promoting peaceful and inclusive societies; securing access to 

justice for all; and respecting all human rights, including the right to development. (Sustainable 

Development: Knowledge Platform. United Nations Sustainable Development Summit 2015. Disponível 

em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > Acesso em: 03/01/2016.)  
323 “Meeting all commitments on the means of implementation, including on financing for development, 

science, technology, innovation and capacity building; engaging all stakeholders and people worldwide, 

especially children and young people, in the realisation of the universally applicable SDGs; ensuring 

comprehensive follow-up and review and shaping effective multi-stakeholder partnerships.” (Sustainable 

Development: Knowledge Platform. United Nations Sustainable Development Summit 2015. Disponível 

em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > Acesso em: 03/01/2016.) 
324 Interactive dialogue 5 - Building effective, accountable and inclusive institutions. (Sustainable 

Development: Knowledge Platform. United Nations Sustainable Development Summit 2015. Disponível 

em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > Acesso em: 03/01/2016) 
325 O Interactive dialogue 6 - A strengthened global partnership for realizing the post-2015. (Sustainable 

Development: Knowledge Platform. United Nations Sustainable Development Summit 2015. Disponível 

em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > Acesso em: 03/01/2016)  
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responsabilização dos atores, públicos ou privados, que causem danos ao meio 

ambiente326. Ademais, reconhece a necessidade de investimento na estrutura dos meios 

de transporte que comprovaram ser complementos necessários da industrialização e do 

desenvolvimento urbano327.   

Sob esse espírito, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, 

A/RES/70/1, possui 17 objetivos e 169 metas que apontam para os papéis fundamentais 

do capital público e do privado328. Dessarte, a Agenda 2030 considerou as disposições e 

as lacunas convencionais dos Tratados Internacionais e dos Objetivos do Milênio, 

conferindo aos Estados, aos atores privados, aos stakeholders, o dever de tomar medidas 

para implementação do princípio do desenvolvimento sustentável329/330 na denominada 

Global Partnership. 

 

The Global Partnership will work in a spirit of global solidarity, in particular 

solidarity with the poorest and with people in vulnerable situations. It will 

facilitate an intensive global engagement in support of implementation of all 

the Goals and targets, bringing together Governments, the private sector, civil 

society, the United Nations system and other actors and mobilizing all 

available resources.331 

 

Sob essa perspectiva, dentre os 17 Objetivos dispostos no A/RES/70/1, o 14 

estabelece, acerca da conservação e utilização de forma sustentável dos mares e dos 

oceanos, a meta de redução de todas as formas de poluição marinha até 2025332/333.  

Neste sentido, dispõe, no item 14.c, a necessidade de utilização sustentável dos oceanos 

                                                 
326 Sustainable Development: Knowledge Platform. United Nations Sustainable Development Summit 

2015. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > Acesso em: 03/01/2016 
327 Idem. 
328  UNCTAD. Investor Nationality: Policy Challenge. World Investiment Report. United Nations 

Conference on Trade and Development, UNCTAD, 2016, p. 103. Disponível em: < 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf >Acesso em: 29/12/2016. 
329  Resolução 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Distr.: 

General 21 October 2015. Dispinível em: < 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E > Acesso em: 31/12/2016.  
330“ As we embark on this great collective journey, we pledge that no one will be left behind. Recognizing 

that the dignity of the human person is fundamental, we wish to see the Goals and targets met for all nations 

and peoples and for all segments of society. And we will endeavour to reach the furthest behind first.” 

(Resolução 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Distr.: General 

21 October 2015. Dispinível em: < 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E > Acesso em: 31/12/2016.) 
331 Sustainable Development: Knowledge Platform. United Nations Sustainable Development Summit 

2015. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > Acesso em: 03/01/2016. 
332  Resolução 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Distr.: 

General 21 October 2015. Dispinível em: < 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E > Acesso em: 31/12/2016.  
333 A Agenda 2030 nasceu do trabalho conjunto dos Estados e da Sociedade Civil realizado pelo Grupo de 

Trabalho Open Working Group of the General Assembly. (Resolução 70/1. Transforming our world: the 

2030 Agenda for Sustainable Development. Distr.: General 21 October 2015. Dispinível em: < 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E > Acesso em: 31/12/2016.) 
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e de seus recursos de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar.  

Os novos objetivos mundiais de implementação do desenvolvimento 

sustentável consideram, portanto, a atuação das corporações empresarias de transporte de 

mercadorias, pela via marítima, necessárias ao alcance da proteção do meio ambiente 

marinho. Dessarte, a Resolução A/RES/70/303 334 , de 2016, dispõe acerca das 

modalidades que serão utilizadas pelas Nações Unidas para implementação dos objetivos 

destacados no Goal 14, na Sede das Nações Unidas, em Conferência a ser realizada em 

2017.  

Dentre elas, a Conferência pretende identificar os meios de implementação 

do objetivo 14; aproveitar as parcerias bem-sucedidas que já existem bem como estimular 

a realização de novas parcerias; envolver todos os stakeholders, organizações não-

governamentais; organizações intergovernamentais; instituições financeiras; e o setor 

privado. Ademais, a Conferência prospecta compartilhar as experiências dos diversos 

atores internacionais na implementação da conservação dos ecossietmas marinhos em 

nível nacional, regional e internacional, e, por fim, propõe-se em realizar o 

acompanhamento e a revisão da Agenda 2030335.   

Desse modo, a Agenda 2030 reafirma todas as soft norms das Convenções 

que auxiliaram na internalização e consolidação do princípio do desenvolvimento 

sustentável desde a Conferência de Estocolmo até o Addis Ababa Action Agenda – AAAA 

-, assinado em julho de 2015. O AAAA contextualiza a Agenda 2030 para que seja 

devidamente implementada336, na medida em que forma quadro para o financiamento de 

seus objetivos337. 

                                                 
334 Resolução 70/303. Modalities for the United Nations Conference to Support the Implementation of 

Sustainable Development Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 

sustainable development. General Assembly. Distr.: General 23 September 2016. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/303 > Acesso em: 31/12/2016. 
335 Idem. 
336 Sustainable Development: Knowledge Platform. United Nations Sustainable Development Summit 

2015. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit > Acesso em: 03/01/2016. 
337 Segundo o texto do AAAA, “We, the Heads of State and Government and High Representatives, 

gathered in Addis Ababa from 13 to 16 July 2015, affirm our strong political commitment to address the 

challenge of financing and creating an enabling environment at all levels for sustainable development in 

the spirit of global partnership and solidarity. We reaffirm and build on the 2002 Monterrey Consensus and 

the 2008 Doha Declaration. Our goal is to end poverty and hunger, and to achieve sustainable development 

in its three dimensions through promoting inclusive economic growth, protecting the environment, and 

promoting social inclusion. We commit to respecting all human rights, including the right to development. 

We will ensure gender equality and women’s and girls’ empowerment. We will promote peaceful and 

inclusive societies and advance fully towards an equitable global economic system in which no country or 

person is left behind, enabling decent work and productive livelihoods for all, while preserving the planet 

for our children and future generations. ” (Addis Ababa Action Agenda of the Third International 
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Diante disso, analisa-se os stakeholders ou multi-stakeholders como 

influenciadores direta e indiretamente das normas privadas das corporações empresariais 

no Global Partnership.  

 

4.1.2. A atuação dos multi-stakeholders na elaboração de normas privadas da 

indústria marítima 

 

Em 1960, Schwab argumentou que a maximização do lucro empresarial 

deveria considerar as opiniões não apenas dos acionistas (shareholders), mas também de 

seus stakeholders.338 Ocorre que as categorias de stakeholders possuem interesses e 

formas diferentes de racionalizá-los339, o que pode ser um obstáculo para atuação deles 

frente a atividade empresarial. 

Sendo assim, foi necessário que se encontrasse espaço para que cada grupo 

pudesse considerar a lógica e o interesse uns dos outros de modo cooperativo. Outrossim, 

“For a governance system to endure and achieve a degree of stability, various dimensions 

of the system need to function in a manner that can sustain the loose alliance of actors. 

”340 

Desse modo, interesses comuns dos stakeholders, tal como a preservação do 

meio ambiente, não permitem que apenas um grupo social seja eleito para deter o 

monopólio de influência na estruturação e nas decisões das corporações. 341/342 Sendo 

assim, a colaboração de todos é crucial de modo que Schwab desenvolveu o seguinte 

organograma adaptado343:  

                                                 
Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda) The final text of the outcome 

document adopted at the Third Internatinaln Conference on Financing for Development (Addis Ababa, 

Ethiopia, 13–16 July 2015) and endorsed by the General Assembly in its resolution 69/313 of 27 July 2015. 

New York: United Unions, 2015.) 
338 PIGMAN, Geoffrey Allen.The World Economic Forum. Routledge Global Institutions. New York: 

Taylor & Francis e-Library, 2006. 
339 Idem. 
340  LEVY, David L.; Newell, Peter. Multinationals in global governance. In: VACHANI, Sushil 

Transformations in Global Governance. Centre for International Business, Boston University, 2006, p.156. 
341 VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 201. 
342 “A magnitude do problema não permite eleger um só grupo social ou um tipo particular de organização. 

Para tão grandiosa tarefa, a colaboração de todos é imprescindível e igualmente decisiva. Nenhum segmento 

social tem o direito de forjar para si o monopólio da questão ambiental e atribuir-se legitimidade em liderar 

o processo de construção de uma sociedade sustentável. ” (VINHA, Valéria de. As empresas e o 

desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma convenção. In: MAY, Peter H. (org.). 

Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p 201.) 
343  PIGMAN, Geoffrey Allen.The World Economic Forum. Routledge Global Institutions. New York: 

Taylor & Francis e-Library, 2006. 
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No organograma, observa-se que cada grupo é disposto de forma a orbitar à 

atividade empresarial. Até alcançar o resultado pretendido, os stakeholders possuem a 

oportunidade de discutir princípios de atuação e seus objetivos e projetos para, por fim, 

todos coadunarem no resultado pretendido. No entanto, o alcance do resultado apenas era 

possível, efetivamente, quando a atuação empresarial estava ou poderia estar com a 

reputação abalada344.  

Mudanças ocorreram, principalmente, após a atuação mais ostensiva das 

Organizações Não-Governamentais Internacionais345. Reconheceu-se que os prejuízos 

gerados pelo comportamento tradicional das corporações, qual seja o de atuação isolada 

do seu âmbito de atividade, aumentavam os riscos da atividade exercida de modo que a 

forma de “fazer negócio” sofreu profundas revisões, a fim de mitigá-los346. Desse modo, 

as empresas tenderam a abandonar a lógica da primazia do lucro por uma nova lógica de 

mercado, no qual interesses de partes da sociedade são consideradas.  

                                                 
344 VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 193. 
345Ibd., p 191. 
346Idem. 
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Sendo assim, as corporações empresariais começaram a criar standards e 

normas ambientais que tivessem o condão de tornar a cadeia produtiva mais verde. 

Desenvolveu-se uma postura empresarial proativa em prol do meio ambiente, permitindo 

que haja um processo em cadeia, no qual todos os elos são afetados347 348. 

Essas alterações, no entanto, não ocorreram da mesma forma em todos os 

ramos empresariais, sendo um processo ainda em desenvolvimento, adequação e 

introdução. Dessarte, cada setor empresarial possui problemas ambientais específicos a 

depender da atividade que desempenha349.  

No âmbito marítimo, o mercado shipping enfrenta exigências pelos 

stakeholders, cada vez maiores, de transparência e de responsabilização do setor 

empresarial por questões relacionadas à proteção do meio ambiente350. Outrossim, a 

natureza do setor marítimo enfrenta forte fragmentação tanto no que se refere a 

quantidade de Convenções Internacionais, que diretamente ou transversalmente o 

regulamenta, quanto no que se refere às normas produzidas pelo setor corporativo. 

No entanto, há forte tendência do setor de transporte por via marítima em 

compartilhar visão de longo prazo para se alcançar um mercado sustentável, bem como 

em convergir para questões de governança e sustentabilidade351. Desse modo, a tendência 

é de coordenação e de implementação das diferentes normas que regulamentam o setor 

marítimo352, alcançando-se, potencialmente, a Governança Ambiental Privada - PEG.  

                                                 
347VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 194. 
348 “A fim de criar novos standards e normas ambientais. Hart sugere que a firma procure a colaboração 

com os responsáveis pela regulação governamental. Em resumo, a postura proativa da empresa passa a ser 

capaz de desencadear um processo em cadeia no qual todos os elos são corresponsáveis pela geração de 

novos produtos e processos, permitindo que um passo superior seja dado em direção ao desenvolvimento 

sustentável, ´ultima e mais desafiante estratégia. ” (VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento 

sustentável: a trajetória da construção de uma convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio 

Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p 194.) 
349 “É importante verificar os tipos de regulamentação ambiental utilizados para perceber os efeitos sobre 

a melhoria ambiental e sobre a competitividade das empresas, que são diferentes dependendo de suas 

características e do setor industrial. ” (LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira. Industrialização, meio 

ambiente, inovação e competitividade. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e 

Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p 213) 
350 COADY, Linda; LISTER, Jane; THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

IN THE INTERNATIONAL SHIPPING SECTOR. Liu Institute for Global Issues, University of British 

Columbia (UBC). Prepared for The Northern European Symposium on CSR in Shipping Copenhagen, 

Denmark 12 November 2013. Disponível em: < http://corostrandberg.com/wp-

content/uploads/2013/11/ubc-csr-in-shipping-denmark.pdf> Acesso em: 08/01/2016.  
351 Idem. 
352 COADY, Linda; LISTER, Jane; THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

IN THE INTERNATIONAL SHIPPING SECTOR. Liu Institute for Global Issues, University of British 

Columbia (UBC). Prepared for The Northern European Symposium on CSR in Shipping Copenhagen, 



87 

 

 

Nesse diapasão, Sustainable Shipping Initiative (SSI)353, organização multi-

stakeholder, possui metodologia, na qual “a vision in which sustainability equals success 

– it is essential that the shipping industry is capable of “providing safe, healthy and 

secure work environments so that people want to work in shipping, where they can enjoy 

rewarding careers and achieve their full potential. ” 354  Alinha, portanto, com os 

objetivos da Organização Marítima Internacional 355, podendo ir além da atuação dela356. 

Ademais, os stakeholders atuam indiretamente na formulação de normas, nas 

corporações empresariais, mediante a influência que exercem na OMI. E, por sua vez, a 

OMI tende a implementar tais normas nas corporações, mediante a força estatal ainda que 

exista falta de significativos incentivos para o cumprimento das normas de âmbito 

ambiental357.  

 Dessarte, dentre os stakeholders, as Organizações Não Governamentais 

Internacionais desempenham papel significativo na OMI, embora não possuam direito de 

                                                 
Denmark 12 November 2013. Disponível em: < http://corostrandberg.com/wp-

content/uploads/2013/11/ubc-csr-in-shipping-denmark.pdf> Acesso em: 08/01/2016. 
353 “The Sustainable Shipping Initiative (SSI) is an independent charity, comprised of ambitious leaders 

spanning the whole shipping value chain from charterers and ship owners, to ship yards, class societies and 

technology companies. The SSI’s objective is to make sustainability mainstream; working with its members 

and other shipping stakeholders to create a more environmentally responsible, socially conscious, safer, 

accountable, and more economically profitable industry.  One that is truly sustainable by 2040, as outlined 

in its Vision. The SSI was founded by global sustainability non-profit organisation Forum for the Future in 

conjunction with WWF, the global conservation NGO and a number of leading shipping industry 

companies. Forum for the Future and WWF remain as SSI NGO members. ” (SSI. Sustainable Shipping 

Initiative. Disponível em: < http://www.ssi2040.org/> Acesso em: 09/01/2016.) 

“The cross-industry SSI has members from 15 companies representing ship owners and charterers, 

shipbuilders, engineers and service providers, banking and classification societies. Member companies 

include ABN AMRO, AkzoNobel, American Bureau of Shipping, Bunge, Cargill, China Navigation 

Company, Gearbulk, IMC, Lloyd’s Register Maersk Line, U-Ming Marine Transport Corporation and 

Wärtsilä. ”  (SSI. Sustainable Shipping Initiative. Disponível em: < http://www.ssi2040.org/> Acesso em: 

09/01/2016.) 
354  SSI. Sustainable Shipping Initiative. Disponível em: < http://www.ssi2040.org/> Acesso em: 

09/01/2016. 
355 SSI. Sustainable Shipping Initiative. Driving Transformational Change through the Value Chain: How 

customers are raising the bar for the entire shipping industry. London, 04 November 2014Disponível em: 

< http://www.ssi2040.org/wp-content/uploads/2014/11/SSI_SustainableShipper_final-041114.pdf> Acesso 

em: 09/01/2016.  
356 “Voluntary CSR collaborative initiatives play an important role in helping to interpret and 

execute/implement the IMO regulations. "e majority of interviewees, however, commented that CSR 

initiatives are beyond compliance schemes and thus not operationalizing IMO regulations. A %nal 

divergent opinion was expressed that the CSR initiatives are not reinforcing and facilitating the 

implementation of IMO environmental regulations, but improving the CSR image of the shipping industry 

as part of a public relations initiative.” (COADY, Linda; LISTER, Jane; THE ROLE OF CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN THE INTERNATIONAL SHIPPING SECTOR. Liu Institute for 

Global Issues, University of British Columbia (UBC). Prepared for The Northern European Symposium on 

CSR in Shipping Copenhagen, Denmark 12 November 2013. Disponível em: < 

http://corostrandberg.com/wp-content/uploads/2013/11/ubc-csr-in-shipping-denmark.pdf> Acesso em: 

08/01/2016.) 
357  TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of International 

Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 232. 

http://www.ssi2040.org/wp-content/uploads/2014/11/SSI_SustainableShipper_final-041114.pdf
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voto. Isto é reflexo da Convenção da OMI de 1948 que previu a possibilidade da 

Organização poder tomar as providências que julgar adequadas a partir da consulta e da 

cooperação das Organizações Não-Governamentais Internacionais358.  

Destacam-se, ainda, os armadores por possuírem significativa influência 

sobre os Estados-membros diante da experiência que adquiriram359. Outro grupo que tem 

influência são os proprietários e os charters responsáveis por grandes companhias de 

petróleo360, bem como as companhias de seguro marítimo do já comentado mercado 

Llody’s London, o London Institute of Underwriters – ILU, o International Underwriting 

Association – IUA e as companhias de navegação361.  

Neste sentido, em grande parte dos países as comunidades marítimas 

ambientais bem como demais atores econômicos na seara marítima são considerados no 

processo de regulação de determinação dos standards. No entanto, o mercado shipper 

otimiza os custos do transporte de mercadorias para oferecer os melhores preços de modo 

que ainda se vislumbra, de modo geral, a abordagem ambiental como custo e não como 

investimento362.  

Desse modo, a internalização das questões ambientais ainda é bastante 

recente e precisa avançar. Sendo assim, necessita-se da operação de modelos que 

garantam a sua participação na governança ambiental privada bem como na manutenção 

ou no aumento da sua rentabilidade.  

                                                 
358 “In 1961, in accordance with a provision, the IMO Assembly approved the Rules for Consultative Status 

of Non-Governmental International Organizations with the International Maritime Organization. IMO 

Council developed Guidelines in this regard in 1978. The Rules and Guidelines were amended several times. 

According to these the IMO Council, with the approval of the IMO Assembly, may grant consultative status 

to an INGO if that organisation is able to make a substantial contribution to the work of IMO. Seventyseven 

INGOs have been granted consultative status in IMO.21 INGOs represent a variety of interests in the IMO 

marine environmental discourses, including diferente types of shipping interests (for example ship-owners 

and operators), cargo interests (for example cargo owners and charters), seafarers and other labour 

organisations,environmental organisations, research organisations, training organisations, classification 

societies, organisations representing marine-related industries, protection and indemnity insurance clubs 

and other marine insurers.” (KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from 

Vessels: The potential and limits of the International Maritime Organisation. Springer International 

Publishing, 2015.)  
359 KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential 

and limits of the International Maritime Organisation. Springer International Publishing, 2015. 
360 Idem. 
361  “Non-governmental organisations do not just influence the law-making process merely by their 

submissions and participation in the meetings of MEPC and other IMO organs. Their main influence comes 

via IMO Member States who also share similar interests. The presence of FOC countries in the leading 

position of IMO created a further avenue for shipping companies to exert influence on the IMO law-making 

process, as they virtually have a client–service–provider relationship. “ (KARIM, Md Saiful. Prevention of 

Pollution of the Marine Environment from Vessels: The potential and limits of the International Maritime 

Organisation. Springer International Publishing, 2015.) 
362  TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of International 

Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 232. 
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4.2 Contratos de transporte de mercadorias, na navegação liner: complementação 

das ações internacionais na preservação do meio ambiente marinho. 

 

O sistema multilateral transnacional deve implementar instrumentos que 

possibilitem maior competição entre as empresas em âmbito internacional.363  Sendo 

assim, novos temas podem ser incluídos na lógica negocial tal como as medidas 

ambientais que tenham o condão de afetar o comércio364. 

Desse modo, os contratos podem servir para instrumentalizar objetivos que, 

originalmente, são de âmbito público, na medida em que são uma forma de comunicação 

no contexto fragmentado, descentrado e transnacional de discursos. Isto é são fenômenos 

que não se restringem ao Estado-nação na medida em que são influenciados por processos 

transnacionais fundamentalmente365.  

 Neste aspecto, a perspectiva de incluir a efetivação dos Direitos Humanos 

mediante disposições dentro de contratos já ocorre, principalmente, naqueles de 

investimento entre o Poder Público Estatal e as corporações empresariais, embasados nos 

Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos366 . 

Esses princípios especificam a atuação dos atores governamentais e dos atores de 

                                                 
363  THORSTENSEN, Vera. A OMC – Organização Mundial do Comércio e as negociações sobre 

comércio, meio ambiente e padrões sociais. Rev. Bras. Polít. Int. 41, 1998, p. 32. 
364 “Dentro dessa nova abordagem, as futuras negociações internacionais continuariam o processo de 

desmantelamento das barreiras já identificadas como tarifas, quotas, barreiras técnicas, subsídios, dumping, 

prática das empresas estatais, barreiras no comércio de serviços e de padrões de propriedade intelectual. 

Mas novos temas seriam incluídos, como: medidas que afetam os investimentos, práticas comerciais 

restritivas ou medidas que distorcem a concorrência, medidas ambientais que afetam o comércio, e padrões 

trabalhistas, dentre outros. A razão seria de que qualquer prática discriminatória em qualquer dessas 

políticas poderia afetar os objetivos estabelecidos de se assegurar a competição global. ” (THORSTENSEN, 

Vera. A OMC – Organização Mundial do Comércio e as negociações sobre comércio, meio ambiente e 

padrões sociais. Rev. Bras. Polít. Int. 41, 1998, p. 33). 
365 ZUMBANSEN, Peter. The Law of Society: Governance Through Contract. Indiana Journal of Global 

Legal Studies: Vol. 14: Iss. 2, 2007. Disponível em: < 

http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol14/iss2/2> Acesso em: 12/05/2015. 
366  “Responsible contracting means incorporating human rights into the life cycle of a state-investor 

contract at the prenegotiation stage and extending to the contract negotiation itself. This provides for 

managing human rights issues arising from the project that can be integrated into the plans for project 

implementation and project outcomes. It also means making provision for those whose rights are at risk or 

who have been impacted by the project to raise grievances through legitimate and effective processes even 

if they are not parties to the contract itself. ” (Office of the High Commissioner for Human Rights 

(OHCHR). A Turn to Responsible Contracting: Harnessing Human Rights to Transform Investment. 

E15Initiative. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World 

Economic Forum, 2015. Disponível em:< www.e15initiative.org/> Acesso em; 10/01/2016) 

http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol14/iss2/2
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mercado, na medida em que lhes atribuem deveres e responsabilidades no âmbito das 

atividades comerciais367.  

São princípios que devem ser compreendidos como um todo coerente, que 

buscam melhorias nos padrões em matéria de Direitos Humanos e de relações 

empresariais368. Desse modo, a empresa tem o dever de respeitar os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos. 

 

The responsibility to respect human rights is a global standard of expected 

conduct for all business enterprises wherever they operate. It exists 

independently of States’ abilities and/or willingness to fulfil their own human 

rights obligations, and does not diminish those obligations. And it exists over 

and above compliance with national laws and regulations protecting human 

rights. Addressing adverse human rights impacts requires taking adequate 

measures for their prevention, mitigation and, where appropriate, remediation. 

Business enterprises may undertake other commitments or activities to support 

and promote human rights, which may contribute to the enjoyment of rights. 

But this does not offset a failure to respect human rights throughout their 

operations. Business enterprises should not undermine States’ abilities to meet 

their own human rights obligations, including by actions that might weaken 

the integrity of judicial processes.369 

 

 Para este fim, deverão as corporações empresariais evitar de serem as 

responsáveis por causar ou por contribuir com a causa de violação de direitos humanos 

por meio de suas próprias atividades bem como deverão resolver os impactos que tiverem 

proporcionado370.  Ademais, as empresas deverão prevenir ou mitigar impactos adversos 

aos direitos humanos que estejam diretamente ligados a cadeia de valor de seus produtos 

ou de serviços, ainda que não tenham contribuído diretamente371.  

                                                 
367  UNHUR – UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Guiding Principles on Business and Human 

Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. New York and 

Geneva: United Nations, 2011. Disponível em: < 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf > Acesso em: 

10/01/2017 
368 Idem. 
369 Idem. 
370 Idem. 
371 Tais deveres e responsabilidades exigidos das corporações empresariais de acordo com a sua capacidade. 

Neste sentido, “The means through which a business enterprise meets its responsibility to respect human 

rights will be proportional to, among other factors, its size. Small and medium-sized enterprises may have 

less capacity as well as more informal processes and management structures than larger companies, so their 

respective policies and processes will take on different forms. But some small and medium-sized enterprises 

can have severe human rights impacts, which will require corresponding measures regardless of their size. 

Severity of impacts will be judged by their scale, scope and irremediable character. The means through 

which a business enterprise meets its responsibility to respect human rights may also vary depending on 

whether, and the extent to which, it conducts business through a corporate group or individually. However, 

the responsibility to respect human rights applies fully and equally to all business enterprises. ” (UNHUR 

– UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Guiding Principles on Business and Human Rights: 

Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. New York and Geneva: 

United Nations, 2011. Disponível em: < 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf > Acesso em: 
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 Como a manutenção de meio ambiente saudável foi eleito como Direito 

Humano, consoante analisado no decorrer do trabalho, às empresas que realizam 

atividades utilizando os ecossistemas marítimos podem ser aplicados os Princípios 

Orientadores sobre Negócios na elaboração de contratos. Dessarte, “Healthy oceans and 

seas are essential to a more sustainable future for all. ”372 

Neste ínterim, nas atividades de prospecção e de exploração de nódulos 

polimetálicos na Área, são dispostas a responsabilidade da empresa e do contratante, 

inclusive após a exploração, nos contratos, pelos danos ocorridos durante a execução das 

atividades de prospecção de recursos373. Sendo assim, em caso de incidente, o contratante 

deverá tomar todas as medidas de emergência dispostas contratualmente ou o secretário-

geral poderá fazê-lo.374 

Ademais, o "Regulamento sobre Prospecção e Exploração de Nódulos 

Polimetálicos na Área” contém forte regime de proteção ao meio ambiente marinho. 375 

Bastante detalhado, o regime prevê estudos de linha de base, avaliações ambientais, 

indicadores de base e resposta aos incidentes que podem causar grandes danos ao meio 

ambiente marinho. 376/377   

                                                 
10/01/2017.)  
372  UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). The Oceans Economy: 

Opportunities and Challenges for Small Island Developing States. New York and Genebra: United Nations 

Publications, 2014. Disponível em: < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2014d5_en.pdf> 

Acesso em: 16/11/2016.  
373 The Standard Clauses for Exploration Contracts themselves contain several provisions for the protection 

of the marine environment, including clause 16, on ‘Responsibility and Liability’ (LA FAYETTE, Louise 

Angelique de. Compensation for Environmental Damage in Maritime Liability Regimes. In: KIRCHNER, 

Andree. International Marine Environmental Law Institutions, Implementation and Innovations. New York: 

Kluwer Law International, 2003, p.253-254.) 
374 LA FAYETTE, Louise Angelique de. Compensation for Environmental Damage in Maritime 

Liability Regimes. In: KIRCHNER, Andree. International Marine Environmental Law Institutions, 

Implementation and Innovations. New York: Kluwer Law International, 2003, p.253-254. 
375 Idem. 
376 Idem. 
377 “Moreover, it is not clear whether the contractor will only be liable for the actual costs of any preventive 

measures, or whether it will also be liable for "the actual amount of any damage", which is undefined. The 

term "actual amount" is reminiscent of the IOPC Fund requirement that damages be quantifiable in 

monetary terms and not speculative or based upon theoretical calculations. Since reinstatement of the 

environment on the deep seabed may not be feasible, it is possible that contractors may not be required to 

pay for "irremediable damage", with no financial consequences. On the other hand, since so much of the 

regulations is aimed at protection of the marine environment per se, it would be very strange indeed, if the 

contractor were not required to pay anything, especially in case of fault, as the standard clauses refer to 

liability for wrongful acts or omissions. The language of the Regulations provides no clear answer to this 

question. Exactly how it will be interpreted depends upon further work by the Authority.” (LA FAYETTE, 

Louise Angelique de. Compensation for Environmental Damage in Maritime Liability Regimes. In: 

KIRCHNER, Andree. International Marine Environmental Law Institutions, Implementation and 

Innovations. New York: Kluwer Law International, 2003, p.255.)  



92 

 

 

No entanto, não apenas as atividades de prospecção de recursos no meio 

ambiente marinho podem causar danos ao seu ecossistema. Como visto na Parte I, a 

atividade marítima de transporte pode ocasionar danos aos ecossistemas marinhos que, 

por sua vez, terminam por atingir a saúde do ser humano.  

Desse modo, analisa-se a possibilidade de utilização de instrumentos, cerne 

dos negócios jurídicos, quais sejam os contratos, na disposição de responsabilidade 

ambiental quando da ocorrência de acidentes e incidentes da navegação. Por conseguinte, 

analisa-se os seguros ambientais, tendo em vista que os danos ao meio ambiente são 

excluídos da abordagem dos contratos-padrões de seguro marítimos. 

 

4.2.1. A utilização de contratos comerciais marítimos como alternativa na salvaguarda 

do meio ambiente marinho: os contratos de transporte de mercadorias na navegação 

liner 

 

O serviço por linha é aquele formado por uma frota de navios que se encontra 

sob uma mesma administração ou gestão. Fornecem serviço fixo, em intervalos regulares, 

de acordo com um cronograma publicado. 378 Neste sentido, o transporte liner:  

 

Freight cost. The charge for transporting the container from origin to 

destination, including additionals. • Frequency of sailings. Sea transport is one 

stage in the overall production process. Frequent sailings offer the 

manufacturer the opportunity to servisse one-off orders rapidly and enable him 

to reduce the level of stocks held at each end of the transport operation. • 

Transit time door-to-door. On long voyages, particularly for high-value 

products, speed of transit may be a major consideration owing to the cost of 

inventory. In this context, air freight may be a significant competitor, 

particularly where a shipping time of four weeks is involved in a Far East to 

Europe voyage. • Reliability of timekeeping. On deep sea routes the liner 

service is the customer’s only direct link to his export market. Some customers 

are likely to value reliability of service. In terms of the transport service, 

adherence to fixed day schedules and on-time pick up and delivery are 

important. • Reliability of administration: Customers value prompt and 

accurate administration. The ability to provide timely quotations, accurate bills 

of lading, prompt arrival notices, accurate invoices and to resolve problems 

when they arise all play a part in the customer’s evaluation of the liner 

company’s performance. • Space availability. The ability of the service to 

accept cargo, even at short notice, may be valued by businesses that are not 

able to plan their transport requirements far in advance. Most shippers look for 

a combination of these factors, though research suggests that there is no clear 

pattern of preferences which applies to all shippers. Surveys of shipper’s 

attitudes produce widely differing results.
 379

  

 

                                                 
378 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p.343; 
379 Idem. 
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São transportes oficializados pelo Bill of Landing, no qual há disposição 

acerca da responsabilidade de transportador sobre a carga que está sendo transportada.  

Nesse documento, determina-se que o transportador se exime de responsabilidade quando 

a perda do objeto transportado ocorreu devido a atos de Deus380, ou por ação de público 

inimigo, autoridade da lei, ou ato ou inadimplemento de proprietário381.  

Ademais, a transportadora não será responsabilizada por perdas, danos ou 

atrasos na entrega da mercadoria quando houver parada ou manutenção em trânsito 

solicitada pelo expedidor ou por vício ou defeito da mercadoria. Assim sendo, nenhuma 

transportadora é ou será responsável por valores não especificados, em qualquer tipo de 

documento, a menos que exista algum acordo especial.  

Sendo assim, o Bill of Landing trata apenas da responsabilidade do transporte 

da carga, enquanto que qualquer outra responsabilidade fica à cargo das apólices de 

seguro ou às regulações internas estatais em razão das Convenções Internacionais. Desse 

modo, a responsabilidade por danos ao meio ambiente advindos do exercício de atividade 

marítima depende de imputação e de efetivação pelos Estados, de acordo com a jurisdição 

definida pelas Convenções Internacionais, bem como pelo acionamento de seguro 

especificamente ambiental. 

Outrossim, em virtude da ausência de disposição acerca de responsabilidade 

da transportadora por danos ambientais, que possa vir ocasionar em decorrência de 

acidente ou incidente durante o exercício da atividade, nos contratos de seguro padrões, 

há lacuna protetiva ao meio ambiente. Deixa-se ao alvedrio da empresa contratar apólice 

de seguro específica para danos ambientais, apólice esta, que nem sempre cobrirá todo o 

dano como será visto mais à frente. 

Desse modo, defende-se a possibilidade de disposição, no próprio Bill of 

Landing, de cláusulas-padrão que trate sobre a responsabilidade por dano ambiental 

advindo da atividade de transporte no caso de acidentes ou de incidentes. Dessarte, as 

companhias marítimas podem formalizar contrato entre si de responsabilidade sobre dano 

ambiental advindo de incidentes e acidentes, no qual disponha sobre cláusulas padrão a 

serem inseridas no Bill of Landing. Tratam-se de cláusulas complementares ao 

                                                 
380  Atos de Deus são aqueles acidentes ocorridos direta e exclusivamente por causas naturais sem 

intervenção humana de modo que não poderia ser esperado ou previsto. (MARTINS, Eliane M. Octaviano. 

Curso de Direito Marítimo. Vol. III – Contratos e Processos. São Paulo:2015)  
381 STANDARD TRUCKLOAD BILL OF LADING. Disponível em: < 

http://www.displaytrans.com/downloads/Display_bol.pdf > Acesso em: 13/01/2017. 
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acionamento de apólice de seguro ambiental ou mesmo de substituição do seguro 

ambiental se este não tiver sido realizado.   

Os contratos são formados para dispor sobre as regras que guiarão o negócio 

jurídico. E, mais que isso, são utilizados para dispor sobre o risco advindo da atividade, 

a fim de que, se apresentado, tenha solução e o negócio seja realizado. Neste sentido, 

estar-se-á empregando instrumento amplamente utilizado no estabelecimento de negócios 

jurídicos em prol da proteção do meio ambiente. 

E isto pode ser concretizado tanto porque o comando dos navios por linha, 

diferente dos navios tramp, são feitos por uma gestão em comum quanto porque as 

companhias marítimas já se mostraram organizadas por Código de Conduta para as 

Conferências Line 382 , criada pela UNCTAD, em 1973, possibilitando diálogo dessa 

magnitude.  

 

It has never been ratified by the United States and implementing a convention 

of this complexity, which involves agreeing and measuring trade shares, has 

proved too great a challenge. Despite this, the Code has two significant 

achievements to its credit. The first is that it gave rights to the Third World 

shipping industry at a time when this recognition was needed. Second, it was 

the first international attempt to regulate the extensive, and over-weighty, 

system of closed conferences. By opening the conferences to new participants, 

it weakened the tight control which had developed and set the scene for a new 

regulatory attitude towards the conference system.383    

 

Apesar dessa organização, durante os 15 anos subsequentes à entrada em 

vigor desse Código, o clima político se tornou mais hostil à organização das companhias 

por linha nos moldes realizados 384 . No entanto, a conferência ainda permanece, 

possibilitando que as companhias, novamente, se reúnam e defininam novas cláusulas-

                                                 
382 Desiring to improve the liner conference system, Recognizing the need for a universally acceptable 

code of conduct for liner conferences, Taking into account the special needs and problems of the developing 

countries with respect to the activities of liner conferences serving their foreign trade, Agreeing to reflect 

in the Code the following fundamental objectives and basic principles: (a) The objective to facilitate the 

orderly expansion of world sea-borne trade; (b) The objective to stimulate the development of regular and 

efficient liner services adequate to the requirements of the trade concerned; (c) The objective to ensure a 

balance of interests between suppliers and users of liner shipping services; (d) The principle that conference 

practices should not involve any discrimination against the shipowners, shippers or the foreign trade of any 

country; (e) The principle that conferences· hold meaningful consultations with shippers' organizations, 

shippers' representatives and shippers on matters of common interest, with, upon request, the participation 

of  appropriate authorities; (f) The principle that conferences should make available to interested parties 

pertinent information about their activities which are relevant to those parties and should publish 

meaningful information on their activities, (UNITED NATIONS CONFERENCE OF 

PLENIPOTENTIARIES ON A CODE OF CONDUCT FOR LINER CONFERENCES Held at Geneva 

from 12 November to 15 December 1973 (first part) and from 11 March to 6 April 1974 (second part). 

Disponível em: < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdcode13add.1_en.pdf> Acesso em: 

13/01/2017.) 
383 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 350. 
384 Idem. 
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padrão que estão de acordo com a tendência internacional e transnacional de proteção ao 

meio ambiente.   

Além disso, diante do engajamento dos stakeholders, há a exigência de que 

as corporações tomem medidas de inclusão de mecanismos que tenham o condão de 

mitigar ou de prevenir danos que podem ocorrer sobre o meio ambiente. 385  Neste 

diapasão, já após o desastre de Torrey Canion, em 1967, ocorrido no mar do Norte, que 

provocou surtos da doença Minamata, devido ao consumo de frutos do mar contaminados 

por mercúrio e óleo, no Japão386, atores internacionais assinaram inúmeros contratos de 

direito internacional privado em prol da preservação do meio ambiente387.  

 Assim, o CRISTAL – Contract Regarding an Interim Supplement to Tanker 

Liability for Oil Pollution – foi assinado por algumas companhias de petróleo e um ente 

coletivo, em 1971, bem como o OPOL – Offshore Pollution Liability Agreement – 

assinado por sociedades produtoras de petróleo, em 1974, que finalizou sua vigência em 

1997. No CRISTAL, os contratantes reconhecem que os navios tankers, que transportam 

cargas a granel de hidrocarbonetos, podem causar danos ao meio ambiente marinho388. 

Reconhece ainda que tais danos atingem pessoas que nem sempre conseguem obter a 

compensação necessária.  

Sendo assim, decidiu-se, mediante o CRISTAL, o fornecimento de 

compensação suplementar as pessoas que foram afetadas pelos danos advindos da 

poluição provocada pela atividade de transporte de hidrocarbonetos. Determina ainda o 

                                                 
385 VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 195. 
386  UNEP. United Nations Environment Programme (Pnuma). Training Manual of International 

Environment. Disponível em: < http://www.unep.org/> Acesso em: 25 de janeiro de 2015. 
387 SANTOS, Antônio Marques dos Santos. Estudos de Direito Internacional Privado e de Direito Público. 

Coimbra: Almedina, 2004, p. 133. 
388 International Environmental Agreements (IEA) Database Project. Ronald B. Mitchell and the IEA 

Database Project, 2002-2016. Contract Regarding An Interim Supplement To Tanker Liability For Oil 

Pollution. Disponivel: < http://iea.uoregon.edu/treaty-text/1971-

ContractInterimSupplementTankerLiabilityOilPollutionENtxt > Acesso: 11/01/2016. 
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reembolso de suas contribuições ao fundo389 às Partes da Companhia de Petróleo390 

quando as cargas forem detidas por algum membro da Companhia de Petróleo391.  

De certo, em grande parte dos acidentes ambientais, a responsabilidade era 

atribuída a terceirizados ou membros da cadeia produtiva ou prestadores de serviço, o que 

evidencia a falta de monitoramento das corporações sobre a fiscalização dos seus 

produtos e dos seus serviços. 392Ademais, a escolha dos parceiros normalmente não leva 

em consideração performance social ou ambiental. 393   

Isto, certamente, poderá mudar se houver disposição acerca da 

responsabilidade por dano ambiental dos envolvidos diretamente em acidentes e 

incidentes da navegação, na medida em que pode impulsionar o maior controle de todo o 

processo de prestação de serviço. Diante disso, pode-se questionar como ficarão as 

disposições sobre os seguros marítimos especificamente ambientais. É o assunto que se 

verá adiante.  

 

4.2.2 Environmental Insurance: análise de apólice de seguro ambiental nos negócios 

marítimos 

 

Os contratos padrões de seguro marítimo não comtemplam a cobertura de 

danos ao meio ambiente marinho que eventualmente possam ser causados quando da 

ocorrência de acidentes e incidentes da navegação. Outrossim, a realização de medidas 

para conter os danos provocados ao meio ambiente influencia na determinação da quantia 

do seguro que será pago, consoante o artigo 13 da International Convention on Salvage, 

OMI, de 1989.  

 

Environmental pollution liability insurance (or pollution insurance), an 

outgrowth of comprehensive general liability insurance, developed in the 

1960s in industrialized countries, especially in the USA, France, and Germany. 

                                                 
389 (C) "Fund" means the International Oil Pollution Compensation Fund established under the Fund 

Convention.  

(D) "Fund Convention" means the International Convention on the Establishment of an International Fund 

for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, including any amendments thereto in force from time 

to time. 
390 (I) "Parte da Companhia de Petróleo" significa uma Companhia de Petróleo que é uma das Partes deste 

Contrato. 
391 (H) "Companhia de Petróleo" significa qualquer Pessoa (i) que esteja envolvida na produção, refinação, 

comercialização, armazenagem, negociação ou terminação de Petróleo, ou qualquer uma ou mais de cujas 

filiais estejam envolvidas ou (ii) Para seu próprio consumo ou uso. 
392 VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 195. 
393Idem. 
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Prior to the emergence of pollution insurance, the loss and compensation costs 

associated with pollution were covered by comprehensive general liability 

insurance. However, when the number of accidents and the cost of pollution 

compensation increased dramatically in the 1960s and exceeded the risk 

coverage of comprehensive general liability insurance policies, pollution 

liabilities were excluded and needed to be covered by a new type of insurance, 

pollution insurance.394 

 

Neste sentido, existem apólices específicas para cobrir prejuízos advindos da 

atividade econômica sobre o meio ambiente. Introduzido no mercado, o Environmental 

Impairment Liability fornece política de seguro ambiental395. A partir dele, formou-se 

cerca de 100 formas de seguro disponíveis, em 2015, de cobertura de até US $ 200 

milhões para um único risco 396  que podem ser organizadas sob três formas: 

Environmental Impairment Liability, Contractors Environmental Liability, Professional 

Liability. 

A primeira cobre apenas os locais indicados pelo seguro, fornecendo 

cobertura first-party para custo de limpeza, de perdas e danos e de despesas extras397. A 

segunda forma é a aplicada em eventos no qual a poluição decorre da própria atividade 

do segurado398. Por fim, a terceira forma é conferida para cobrir a responsabilidade que 

for eventualmente imputada ao profissional.399 

Embora se possa classificar os seguros ambientais, inexiste padrão sobre 

essas categorias ainda que sejam para uma mesma linha 400 . Outrossim, há pouca 

supervisão das formas de apólices de seguro ambiental de modo que o comprador do 

seguro pode realizar negócio, no qual não haverá cobertura de 90% da perda401. No 

entanto, pode-se apontar que o seguro ambiental deveria abranger no mínimo:  

 

Bodily injury (mirrors and sometimes enhances the definition used in the 

general liability (GL) policy); Property damage (mirrors and sometimes 

                                                 
394  FENG, Yan; MOL, Arthur P. J., LU, Yonglong; HE, Guizhen; KOPPEN, C.S.A. Environmental 

Pollution Liability Insurance in China: In Need of Strong Government Backing. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4132471/> Acesso em: 15/01/2017. 
395  Dybdahl, David. Environmental Insurance: Just the Facts. Disponível em: 

<https://www.irmi.com/articles/expert-commentary/environmental-insurance-just-the-facts >.Acesso em: 

04/01//2016. 
396 Idem. 
397 É necessário que se conheça a existência de poluição anterior. É seguro ideal para prédios comerciais, 

complexos habitacionais e hotéis. (Dybdahl, David. Environmental Insurance: Just the Facts. Disponível 

em: <https://www.irmi.com/articles/expert-commentary/environmental-insurance-just-the-facts >.Acesso 

em: 04/01//2016.) 
398  Dybdahl, David. Environmental Insurance: Just the Facts. Disponível em: 

<https://www.irmi.com/articles/expert-commentary/environmental-insurance-just-the-facts >.Acesso em: 

04/01//2016. 
399 Idem. 
400 Idem. 
401 Idem. 
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enhances the definition used in the GL policy); Cleanup expenses (usually as 

required by environmental laws with available enhancements by class of 

business); Defenses costs (usually included within the limit of liability).
 402

 

 

Em contrapartida ao mínimo, podem ser enquadradas como opcionais o 

estabelecimento de locais para eliminação de resíduos, a designação de transporte de 

poluentes de carga; a compensação por perdas, danos extras e danos à imagem403. Da 

mesma forma, em âmbito marítimo, o seguro para danos ambientais não obedece a 

padrão. 

Cada seguradora tende a apresentar apólices para danos envolvendo navios 

muito mais relacionadas à cobertura da estrutura das embarcações, que podem ser 

eventualmente danificadas, que aos danos ambientais que a atividade marítima pode 

proporcionar404. Isto pode ser reflexo de mercado que, embora cooperativo em termos 

comerciais, ainda segue lógica competitiva tradicional405, no qual as questões ambientais 

ainda são vistas como custos406.  

Outrossim, o passivo ambiental advindo da atividade marítima normalmente 

não é contabilizado, conferindo às corporações prejuízos vultuosos. Por exemplo, a XTO 

Energy, subsidiária da Exxonmobil, realizou acordo com a Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA, no qual pagou US $ 2,3 milhões em multas e mais US $ 3 milhões 

                                                 
402  Dybdahl, David. Environmental Insurance: Just the Facts. Disponível em: 

<https://www.irmi.com/articles/expert-commentary/environmental-insurance-just-the-facts >.Acesso em: 

04/01//2016. 
403 Idem. 
404  A fim de compreender melhor a diversidade de seguros ambientais, utiliza-se o exemplo chinês, 

mediante a seguinte passagem: “According to incomplete national statistics (Gao 2010), the number of 

environmental insurance policies (including ship insurance policies) increased dramatically from 2008 to 

2009 (Fig. 3). In 2009, approximately 1700 ships and companies bought pollution insurance products in 

China, 1000 more than in 2008. The total amount of the premiums jumped from 12.5 million Yuan in 2008 

to 43.8 million Yuan (approximately 6.9 million US$) in 2009, with a total loss coverage of 5.87 thousand 

million Yuan (approximately 922 million US$). Although more recent data are unavailable, these facts 

indicate the relatively rapid development of the pollution insurance market in China. However, the total 

premium income of pollution insurance in 2009 only accounted for 0.015 % of the total premium income 

of the insurance industry (PRCEE 2011), and the number of insured assets was just a drop in the ocean 

compared with the assets that could potentially be insured against pollution liability in China. Hence, there 

is considerable room for further development of the pollution insurance market in China. ” FENG, Yan; 

MOL, Arthur P. J., LU, Yonglong; HE, Guizhen; KOPPEN, C.S.A. Environmental Pollution Liability 

Insurance in China: In Need of Strong Government Backing. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4132471/> Acesso em: 15/01/2017. 
405 A palavra “tradicional” está sendo usada, partindo do pressuposto que a nova forma de competição entre 

as corporações ocorre mediante a aplicação da hipótese Porter como se verá no último subtópico do 

Capítulo 2, dessa parte do Trabalho. A hipótese Porter considera, como se verá adiante, que a concretização 

do princípio do desenvolvimento sustentável é forma para se obter negócios muito mais competitivos a 

longo prazo.  
406  TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of International 

Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 232. 
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para limpar o canal que contaminou407. Já as empresas envolvidas com o acidente do 

navio chileno Vicuña, na bacia Paranaguá, no Brasil, foram multadas pelo valor R$ 101 

milhões408. Outro caso emblemático é o do Exxon Valdez, em 1989, no Alasca, que 

implicou na adoção do método da valoração contingente pelo governo estadunidense. 409 

E, assim, avaliar a extensão do dano e obrigar a corporação, responsável pelo navio 

acidentado, indenizar as vítimas. 410  

Seguindo a lógica de implementação de cláusulas-padrões nos contratos de 

transporte marítimo por linha, para definição de responsabilidade das partes envolvidas 

quando da ocorrência de acidentes e incidentes da navegação, é cediço que a dinâmica 

marítima poderá importar em acidentes no qual se obtenha situações em que um contrato 

é por linha (e, portanto, possuir cláusula-padrão ambiental) e outro tramp, (cujo contrato 

de transporte seguiu outros termos) por exemplo. Isto é, no qual as partes envolvidas no 

sinistro não utilizem a mesma forma contratual ou mesmo que a existência de bandeira 

de conveniência impeça a aplicação da cláusula-padrão de responsabilidade ambiental.  

Para os casos nos quais esteja disposto apenas em um dos contratos de 

transporte cláusula-padrão acerca da responsabilidade dos atores envolvidos em acidentes 

e incidentes marítimos, o Bill of Landing pode dispor cláusula-padrão que determine que 

o navio tenha seguro ambiental. Neste ensejo, a cláusula deve determinar o mínimo de 

exigências de cobertura do seguro ambiental de modo que tenha condições de cobrir os 

prejuízos advindos do dano ou boa parte do dano.  

A efetivação dessa complementação à salvaguarda do meio ambiente marinho 

contra a poluição advinda de acidentes e incidentes, embora possa encarecer o transporte 

de mercadorias, é necessária diante da emergência da proteção dos ecossistemas 

marinhos. Outrossim, os Estados-membros das Convenções Internacionais bem como a 

UNCTAD e a Organização Marítima Internacional podem atuar na discussão não só da 

definição da cláusula-padrão ambiental como também de cláusula que determina os 

requisitos mínimos das apólices de seguro nos contratos de transporte.  

                                                 
407Global Marine Insurance.  Marine Business Insurance | Environmental Liability. March 14, 2015. 

Disponível em: < http://www.globalmarineinsurance.com/3998/marine-business-insurance-

environmental-liability> Acesso em: 15/01/2017. 
408  WRONISKI, Elizangela. Explosão do Vicunã Foi Causada na Embarcação. Tribuna. 23/12/2006. 

Disponível em: < http://www.tribunapr.com.br/noticias/parana/explosao-do-vicuna-foi-causada-na-

embarcacao/ > Acesso em: 15/01/2017. 
409 VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010,p 183. 
410Idem. 



100 

 

 

Ainda os sujeitos de direito internacional podem determinar atribuição de 

investimentos e de incentivos, na perspectiva da governança global e da governança 

ambiental privada de modo a facilitar a inclusão dessas novas cláusulas-padrão. Trata-se, 

portanto, de abordagem que considera o risco da atividade marítima, mediante a utilização 

de instrumento amplamente conhecido pelas empresas marítimas, em prol da salvaguarda 

do meio ambiente marinho.     
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5. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS CORPORAÇÕES NA 

CADEIA DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS POR VIA MARÍTIMA 

 

Em busca da efetivação do direito humano ao ecossistema marinho saudável, 

mediante a efetivação do princípio do desenvolvimento sustentável, observou-se que a 

participação efetiva das corporações internacionais é de relevo significado. Assim, tem-

se a Governança Ambiental Privada, incluindo a Agenda 2030 e os Princípios 

Orientadores sobre Negócios e Direitos Humanos.  

Suscitou-se a possibilidade dos contratos de transporte de mercadoria, na 

navegação liner, em dispor sobre a responsabilidade por dano ambiental quando da 

ocorrência de incidentes e de acidentes. Neste aspecto, vislumbra-se a possibilidade de 

cláusula-padrão ambiental e de cláusula que determine a exigência de realização de 

apólice de seguro ambiental com padrões mínimos da apólice a exigidos. 

Dessarte, analisa-se a forma como são produzidas as normas marítimas, 

estabelecendo enfoque nos elementos de responsabilidade para imputação aos atores 

envolvidos em acidentes e incidentes da navegação. Em seguida, aborda-se sobre a 

nacionalidade dos navios, destacando a forma de controle da disposição ambiental em 

contratos bem como vantagens competitivas na inserção da questão ambiental nos 

contratos.  

  

5.1. As normas marítimas e a responsabilidade socioambiental na cadeia de serviço 

de transporte, mediante utilização de contratos na atribuição de responsabilidade 

por danos ambientais. 

 

Impulsionada pelas seguradoras, formaram-se Sociedades de Classificação, 

entidades não jurídicas, que desenvolveram sistemas de normas para regular a indústria 

naval411 . Tais sociedades atuam, hoje, para garantir a propriedade e a vida no mar, 

                                                 
411“In the second half of the 18th century, marine insurers, based at Lloyd's coffee house in London, 

developed a system for the independent technical assessment of the ships presented to them for insurance 

cover. In 1760 a Committee was formed for this purpose, the earliest existing result of their initiative being 

Lloyd's Register Book for the years 1764-65-66. At that time, an attempt was made to 'classify' the condition 

of each ship on an annual basis. The condition of the hull was classified A, E, I, O or U, according to the 

excellence of its construction and its adjudged continuing soundness (or otherwise). Equipment was G, M, 

or B: simply, good, middling or bad. In time, G, M and B were replaced by 1, 2 or 3, which is the origin of 

the well-known expression 'A1', meaning 'first or highest class'.” (IACS. INTERNATIONAL 

ASSOCIATION OF CLASSIFICATION SOCIETIES. CLASSIFICATION SOCIETIES - WHAT, WHY 

and HOW? Disponível em: <http://www.iacs.org.uk/document/public/explained/class_whatwhy&how.pdf 

> Acesso em: 15/01/2016.) 
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mediante a elaboração de elevados padrões técnicos de concepção, de fabrico, de 

construção e, por fim, de manutenção do transporte mercantil e não mercantil412, bem 

como de prevenção de poluição413.   

O navio, ao obedecer a todos os critérios de uma Sociedade de Classificações, 

recebe um certificado que, embora não seja garantia de que sinistro algum irá ocorrer, 

atesta os cuidados que foram tomados pelo armador e/ou pelo proprietário.414 A atuação 

das Sociedades de Classificação faz parte do corpo sistemático da segurança da 

navegação formado, ainda, pela atuação, principalmente, dos Estados de pavilhão.  

 

Classification is one element within the maritime safety regime. Others with a 

responsibility for or interest in promoting maritime safety include shipowners, 

shipbuilders, flag State administrations, port State control authorities, 

underwriters, shipping financiers, charterers, and, of course, seafarers415. 

 

Neste ensejo, a Grã-Bretanha foi o primeiro Estado de pavilhão a construir 

sólido conjunto de normas para regulação da atividade marítima, enquanto outros países 

possuíam normas próprias de maneira não sistemática e fragmentada ou adotavam normas 

inspiradas nas normas britânicas 416 . O primeiro passo para a realização de molde 

normativo comum a vários Estados foi dado pelos Estados Unidos, onde várias 

problemáticas do setor marítimo foram postas em pauta em conferência realizada.417   

Desse modo, no Protocolo de Procedimentos da Conferência Internacional da 

Marinha, em 1889, alguns pontos foram discutidos a fim de formar padrões de tratamento 

à atividade marítima418. Assim, foram decididas regras para a prevenção de colisões e 

abalroamentos; regulamentos para determinar a navegabilidade dos navios; normas 

                                                 
412 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 425. 
413 IACS. International association of classification societies. classification societies - what, why and how? 

Disponível em: <http://www.iacs.org.uk/document/public/explained/class_whatwhy&how.pdf > Acesso 

em: 15/01/2016. 
414“A vessel that has been designed and built to the appropriate Rules of a Society may apply for a certificate 

of classification from that Society. However, such a certificate does not imply, and should not be construed 

as, a warranty of safety, fitness for purpose or seaworthiness of the ship. It is an attestation only that the 

vessel is in compliance with the Rules that have been developed and published by the Society issuing the 

classification certificate. Further, Classification Societies are not guarantors of safety of life or property at 

sea or the seaworthiness of a vessel because the Classification Society has no control over how a vessel is 

manned, operated and maintained between the periodical surveys which it conducts. “IACS. International 

association of classification societies. classification societies - what, why and how? Disponível em: 

<http://www.iacs.org.uk/document/public/explained/class_whatwhy&how.pdf > Acesso em: 15/01/2016. 
415 IACS. International association of classification societies. classification societies - what, why and how? 

Disponível em: <http://www.iacs.org.uk/document/public/explained/class_whatwhy&how.pdf > Acesso 

em: 15/01/2016. 
416 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 440. 
417 Idem. 
418 Ibd. p. 441. 
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relativas à designação e marcação dos navios; e foram discutidos regulamentos para o 

salvamento de vidas e de propriedades de naufrágios. 419 

Ademais, determinou-se as qualificações necessárias para oficiais e 

marinheiros; as rotas que seriam frequentadas; a utilização de sinais noturnos para a 

comunicação de informações no mar; bem como advertências de aproximação de 

tempestades, dentre outras. 420 Desse modo, as normas que regulamentam a atividade 

marítima são “moldes” aceitos internacionalmente, o que não exclui que cada Estado pode 

realizar seu próprio conjunto marítimo normativo de acordo com o seu poder soberano421.  

Embora a utilização desses moldes não garanta que a legislação sobre a 

atividade marítima seja uniforme, garante, pelo menos, alguma padronização quanto a 

questões-chave no comércio shipper422, que considera ainda a atuação das Sociedades de 

Classificação 423 . Neste ínterim, a Organização Marítima Internacional (OMI) 424 , a 

Organização Internacional do Trabalho425 (OIT) e o Comitê de Navegação da UNCTAD 

atuam cada qual sobre uma das questões chave da navegação, tais como segurança 

marítima, controle de poluição e condições de emprego426.  

Exemplo de regulamentação da atividade marítima é a Convenção 

Internacional sobre a Arqueação de Navios, em 1969, no qual 25 países, correspondendo 

a 65% da arqueação bruta total do mundo, ratificaram para que entrasse em vigor427. Por 

                                                 
419 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 441. 
420 Idem. 
421 Ibd. p. 442.  
422 Idem., p. 442.  
423  “The role of classification and Classification Societies has been recognized in the International 

Convention for the Safety of Life at Sea, (SOLAS) and in the 1988 Protocol to the International Convention 

on Load Lines. This statutory role is addressed later in this note.” (IACS. International association of 

classification societies. classification societies - what, why and how? Disponível em: 

<http://www.iacs.org.uk/document/public/explained/class_whatwhy&how.pdf > Acesso em: 15/01/2016.) 
424 Salienta-se, como visto em capítulo anterior, que os stakeholders, principalmente as Organizações Não 

Governamentais Internacionais desempenham papel significativo na OMI, embora não possuam direito de 

voto. Outrossim, a Convenção da IMO de 1948 que previu a possibilidade da Organização poder tomar as 

providências que julgar adequadas a partir da consulta e da cooperação das Organizações Não-

Governamentais Internacionais (KARIM, Md Saiful. Prevention of Pollution of the Marine Environment 

from Vessels: The potential and limits of the International Maritime Organisation. Springer International 

Publishing, 2015.)  
425 “The ILO is one of the oldest inter-governmental agencies now operating under the United Nations. It 

was originally set up in 1919. Its principal interest is in maritime labour problems and in this context it has 

been involved in developing a broad range of conventions dealing with working conditions on board ocean-

going ships. These include provisions on manning, hours of work, pensions, vacation, sick pay and 

minimum wages. Since crewing costs account for a high proportion of total ship operating costs, the work 

of the ILO is of considerable importance in ship operating economics. ” (STOPFORD, Martin. Maritime 

Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 448.) 
426 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 442.  
427  A adoção de Convenções Internacionais, normalmente, caminha pelos seguintes passos: “Step 1: 

Consultation and drafting conventions. The problem requiring legislation is identified by interested 

governments. If there is enough support in an appropriate agency such as the International Maritime 
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sua vez, há a Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at 

Sea – COLREG -, 1972, cujas atualizações de 2014 entraram em vigor em 2016, elaborada 

pela Organização Marítima Internacional, que tem, por uma de suas principais 

contribuições, a separação das rotas de navios pelo mundo428. 

Outras Convenções de relevo é a Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar429, CONVENMAR, e a Convenção Internacional para Salvaguarda da 

Vida Humana no Mar, SOLAS, analisadas em momento anterior. Ademais, destacou-se 

a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, MARPOL, a partir 

do aumento progressivo do transporte de quantidades de cargas cada vez maiores e da 

quantidade de produtos tóxicos430.  

Em 1981, por sua vez, entrou em vigor, após a ratificação da Noruega, França, 

Alemanha Oeste, Grécia, Itália, Libéria, Espanha e Reino Unido, Convenção relativa às 

condições mínimas que serão aplicáveis aos navios mercantes431. A Convenção determina 

normas de segurança para garantir a segurança da vida a bordo, a segurança social e 

condições de trabalho dos tripulantes432.   

A Convenção é aplicável aos navios, sejam eles públicos ou privados, que 

tenham fins comerciais 433 . Todo Estado que ratificar a Convenção deverá impor e 

fiscalizar aos navios registrados em seu território: normas de segurança; medidas 

adequadas de segurança social; condições de emprego a bordo dos navios434.   

                                                 
Organization a convention is drafted by some suitably qualified technical body (e.g. of IMO or ILO) 

defining in detail the regulations to be applied. Step 2: Adoption of draft convention. The conference is then 

reconvened to consider the draft convention and when agreement has been reached on the text, the 

convention is adopted by the conference. The discussion at the conference serves the dual purpose of 

showing whether or not there is a consensus that the regulations are required and indicating what form the 

regulations should take. Step 3: The convention is ‘opened for signature’ by the governments; this indicates 

their intention to ratify the convention by making it legally binding in their own country. Step 4: Ratification. 

Each signatory country ratifies the convention by introducing it into its own domestic legislation so that it 

becomes part of the law of the country or dominions. As a rule, the convention comes into force only when 

a certain number of states have completed this process—the precise terms and conditions will have been 

agreed as part of the original adoption of the convention. Once the necessary conditions have been met, the 

convention has the force of law in those countries that have ratified it. It does not apply in countries where 

it has not been ratified and any legal cases must be tried under the prevailing national law. ” (STOPFORD, 

Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 446) 
428 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 446.  
429 Ibd. p. 442. 
430 Idem. 
431 Ibd. 450. 
432 Idem. 
433 ILO. International Labour Organization. Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 

(No. 147). Disponível em: < 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C147 > 

Acesso em: 17/01/2017. 
434 ILO. International Labour Organization. Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 

(No. 147). Disponível em: < 
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Apesar do extenso desenvolvimento de Convenções internacionais tratando 

sobre as atividades da navegação, a fim de reduzir o seu risco, os albarroamentos 

correspondem a 25% da demanda no mar435 em acidentes e incidentes marítimos. Em 

2008, a OMI adotou o Code of International Standards and Recommended Practices for 

a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident que entrou em vigor em 

2010. 

 

The Code (which entered into force in January 2010) is designed to facilitate 

objective marine safety investigations for the benefit of flag states, coastal 

states, the IMO itself and the shipping industry in general. Its stated objective 

is the provision of a common approach for states to adopt in the conduct of 

marine safety investigations into marine casualties and marine incidents. The 

Code recognises and addresses the potential difficulties faced by seafarers in 

the aftermath of a casualty. The preamble to the Code expressly refers to the 

Guidelines. Indeed, the Legal Committee of the IMO has expressly 

acknowledged that these should be implemented in tandem with the Code. 

Furthermore, chapter 12 of the Code provides mandatory standards in relation 

to obtaining evidence from seafarers. In particular, this chapter provides, inter 

alia, that where a marine safety investigation requires a seafarer to provide 

evidence, this evidence `shall be taken at the earliest practical opportunity' and 

that the `seafarer's human rights shall, at all times, be upheld'.436 

 

A necessidade de adoção desse Código se deu porque, embora o 

desenvolvimento tecnológico tenha mitigado a ocorrência dos abalroamentos, elas se 

tornaram ainda mais graves, tendo em vista o aumento da velocidade dos navios e de sua 

estrutura437. Assim, por exemplo, o navio MSC Regulus colidiu com um barco de pesca 

equatoriano Don Gerardo II em águas internacionais, em dezembro de 2016.438 

                                                 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C147 > 

Acesso em: 17/01/2017. 
435 MAHMOOD, Sabbir. Liability In Maritime Collision Case: How Is Fault Apportioned? A Dissertation 

Submitted to the Faculty of Business and Law Through the Department of Lloyds Maritime Academy In 

Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of L.L.M in Maritime Law At the London 

Metropolitan University. London, United Kingdom, 2014, Disponivel em: < http://marinestudy.net/wp-

content/uploads/2015/04/Dissertation-Apportionment-of-Liability-Capt-Sabbir.pdf> Acesso em: 

18/01/2017. p. 1. 
436  MURRAY, Olivia. Fair treatment of seafarers: international law and practice. The journalof 

international maritime. See further de la Rue and Anderson (n 9) 1104±06. 2012. Disponível em: 

<www.lawtext.com> Acesso em: 25/01/2017. 
437 MAHMOOD, Sabbir. Liability In Maritime Collision Case: How Is Fault Apportioned? A Dissertation 

Submitted to the Faculty of Business and Law Through the Department of Lloyds Maritime Academy In 

Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of L.L.M in Maritime Law At the London 

Metropolitan University. London, United Kingdom, 2014, Disponivel em: < http://marinestudy.net/wp-

content/uploads/2015/04/Dissertation-Apportionment-of-Liability-Capt-Sabbir.pdf> Acesso em: 

18/01/2017. p. 1. 
438 HAND, Marcus. MSC boxship collides with fishing boat - five dead, six missing. Seatrade Maritime 

News. 19/12/2016. Disponível em: <http://www.seatrade-maritime.com/news/americas/msc-boxship-

collides-with-fishing-boat-five-dead-six-missing.html >Acesso em: 14/01/2017. 

http://www.lawtext.com/


106 

 

 

Diante disso, expõe-se e examina-se os elementos de imputação de 

responsabilidade atribuída aos atores internacionais quando da ocorrência de 

abalroamento entre navios.  Por conseguinte, aborda-se sobre a legislação aplicável aos 

contratos marítimos de transporte, na navegação liner. 

 

5.1.1. Os elementos para imputação de responsabilidade por dano marítimo quando da 

ocorrência de acidentes e de incidentes 

 

 A legislação básica acerca da responsabilidade advinda dos abalroamentos 

entre navios remonta a International Convention for the Unification of Certain Rules of 

Law Relating to Collision Between Vessels, de 1910, que considera cinco aspectos para 

determinação de responsabilidade439/440. São eles: o tipo de acidente; o tipo de navio 

envolvido no abalroamento; a nacionalidade do navio; as águas onde o acidente ocorreu; 

e, por fim, a nacionalidade das pessoas interessadas441.  

Acerca do tipo de acidente, a Internatinal Convention é aplicada para os 

abalroamentos entre navios e para incidentes que se assemelham a eles, tais quais os 

abalroamentos motivados pelo comportamento de terceiro navio ou quando ocorre 

                                                 
439 Assinaram a Convenção os seguintes países, conforme texto da Convenção: “His Majesty the King of 

the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor 

of India; His Majesty the German Emperor, King of Prussia, in the name of the German Empire; the 

President of the Argentine Republic; His Majesty the Emperor of Austria, King of Bohemia, etc, and 

Apostolic King of Hungary, for Austria and Hungary; His Majesty the King of the Belgians; the President 

of the United States of Brazil; the President of the Republic of Chile; the President of the Republic of Cuba; 

His Majesty the King of Denmark; His Majesty the King of Spain; the President of the United States of 

America; the President of the French Republic; His Majesty the King of the Hellenes; His Majesty the King 

of Italy; His Majesty the Emperor of Japan; the President of the United States of Mexico; the President of 

the Republic of Nicaragua; His Majesty the King of Norway; Her Majesty the Queen of the Netherlands; 

His Majesty the King of Portugal and the Algarves; His Majesty the King of Roumania; His Majesty the 

Emperor of All the Russias; His Majesty the King of Sweden; the President of the Republic of Uruguay;” 

(International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Collision Between 

Vessels. Disponível em: < http://www.admiraltylawguide.com/conven/collisions1910.html > Acesso em: 

17/01/2017.) 
440 Article 1. Where a collision occurs between sea-going vessels or between sea-going vessels and vessels 

of inland navigation, the compensation due for damages caused to the vessels, or to any things or persons 

on board thereof, shall be settled in accordance with the following provisions, in whatever waters the 

collision takes place. (International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to 

Collision Between Vessels. Disponível em: < 

http://www.admiraltylawguide.com/conven/collisions1910.html > Acesso em: 17/01/2017.) 
441 BERLINGIERI, Francesco. International Maritime Conventions: Navigation, Securities, Limitation of 

Liability and Jurisdiction.Nova York: Maritime and Transport Law Library, 2015, p. 7. 
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aterramento de navio. Dessa forma, estão excluídas as colisões causadas entre o navio e 

outro objeto que não seja um navio, por exemplo, colisão de um navio com um cais442.  

Quanto ao tipo de navio, a Internatinal Convention é aplicável a todos os 

navios de mar e aos navios de mar e aos de águas interiores que, eventualmente, colidam 

com aquele. Excluem-se, os navios de guerra e os navios de Governo que se destinam 

exclusivamente ao serviço público443. Ademais, aplica-se a Convenção para navios de 

cuja nacionalidade advenha de qualquer Estado-membro da Convenção444 445.  

Já em relação aos padrões de responsabilidade, se o abalroamento ocorrido 

tiver sido acidental ou provocada por força maior ou se houver dúvidas acerca da causa 

do abalroamento, os danos serão suportados por aqueles que os sofreram. Isto é, cada qual 

se torna responsável pelos danos que lhe foram acometidos446 . Por outro lado, se o 

abalroamento for causado mediante culpa, os danos serão suportados por aquele que 

ocasionou o sinistro. Sendo assim, cada um suportará os danos, conforme seu grau de 

culpa de modo que se o grau for semelhante, a responsabilidade será repartida igualmente 

pelos dois447.  

                                                 
442 International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Collision Between 

Vessels. Disponível em: < http://www.admiraltylawguide.com/conven/collisions1910.html > Acesso em: 

17/01/2017. 
443 Idem. 
444 Article 12. The provisions of this Convention shall be applied as regards all persons interested when all 

the vessels concerned in any action belong to States of the High Contracting Parties, and in any other cases 

for which the national laws provide. (International Convention for the Unification of Certain Rules of Law 

Relating to Collision Between Vessels. Disponível em: < 

http://www.admiraltylawguide.com/conven/collisions1910.html > Acesso em: 17/01/2017.) 
445 No entanto, pessoa interessada, cujo Estado não faz parte da Convenção, pode aplicar os termos 

convencionar se for realizado de forma recíproca. A Convenção só deixará de ser aplicada no caso em que 

os navios envolvidos no abalroamento forem de mesma nacionalidade. Neste caso, aplica-se a legislação 

nacional. (International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Collision 

Between Vessels. Disponível em: < http://www.admiraltylawguide.com/conven/collisions1910.html > 

Acesso em: 17/01/2017.) 
446 Article 2. If the collision is accidental, if it is caused by force majeure, or if the cause of the collision is 

left in doubt, the damages are borne by those who have suffered them. This provision is applicable 

notwithstanding the fact that the vessels, or any one of them, may be at anchor (or otherwise made fast) at 

the time of the casualty. (International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to 

Collision Between Vessels. Disponível em: < 

http://www.admiraltylawguide.com/conven/collisions1910.html > Acesso em: 17/01/2017.) 
447 As ações de cobrança acerca dos danos poderão ser realizadas dentro de intervalo de dois anos contados 

da data do sinistro. Este prazo poderá ser prorrogado se assim as a lei do Estado-membros assim o disporem. 

Na ocorrência do sinistro, o comandante de cada um dos navios, envolvidos no incidente, deverá prestar 

assistência ao outro desde que isso não importe colocar em risco a sua tripulação ou os seus passageiros. 

Outrossim, devem informar o nome do navio o porto que pertencem bem como o país de seu registro. 

(International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Collision Between 

Vessels. Disponível em: < http://www.admiraltylawguide.com/conven/collisions1910.html > Acesso em: 

17/01/2017.) 
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Desse modo, a Internatinal Convention pauta a responsabilidade advinda dos 

abalroamentos pelo princípio da Proved Fault448, ou seja, pela presunção de culpa. Isto 

foi alterado posteriormente pela Maritime Conventions Act (MCA), de 1911449. A partir 

daí os elementos para definição de responsabilidade, quando da ocorrência de 

abalroamentos, considera a violação do dever de diligência, ou seja, a negligência; a 

violação ser responsável pela causalidade do fato; e, por fim, o fato não ser remoto, ou 

seja, o fato efetivamente está ligado ao dano que foi alegado450.  

No acórdão MIOM 1 Limited e The Island of Man Steam Packet Company / 

Sea Echo ENE [2010] EWHC 3180 (Admlty), no n. º 84 foi disposto que a 

responsabilidade de cada navio pelo abalroamento deve considerar a ponderação da culpa 

quanto a potencialidade causativa das faltas451. Isto é, se a falta cometida tem o condão de 

causar o dano apontado de modo que “For that reason Admiralty judges often consider, 

where one ship is more to blame than the other, how many more times to blame one vessel 

is than the other.” 452  

Por negligência, deve-se compreender tanto a falta de cuidado e de habilidade 

do navegador; o não cumprimento de costume e de uso localmente reconhecidos453; 

condição não navegável ou mau funcionamento do equipamento; e, por fim, a violação 

de normas legais e regulamentares da navegação454. Neste aspecto, consideram-se dois 

                                                 
448 MAHMOOD, Sabbir. Liability In Maritime Collision Case: How Is Fault Apportioned? A Dissertation 

Submitted to the Faculty of Business and Law Through the Department of Lloyds Maritime Academy In 

Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of L.L.M in Maritime Law At the London 

Metropolitan University. London, United Kingdom, 2014, Disponivel em: < http://marinestudy.net/wp-

content/uploads/2015/04/Dissertation-Apportionment-of-Liability-Capt-Sabbir.pdf> Acesso em: 

18/01/2017. p. 5. 
449 Ibd.p. 6. 
450Idem. 
451 IN THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION ADMIRALTY COURT. Case 

No: 2009 FOLIO 1313. Royal Courts of Justice. Strand, London, WC2A 2LL. Date: 23/06/2011. 

Disponível em: < www.shippinglaw.ru/upload/iblock/110/1580.rtf> Acesso em: 25/01/2017. 
452 Idem. 
453 “Collision case tends to be fact specific and the circumstances of each case will be controlling. Also a 

vessel may be held liable for violating a local navigational custom. A party seeking to rely on a custom to 

establish fault has the burden of establishing that such custom in fact exists. Customs may be relied on only 

if it does not conflict with statutory rules of the navigation. ” (MAHMOOD, Sabbir. Liability In Maritime 

Collision Case: How Is Fault Apportioned? A Dissertation Submitted to the Faculty of Business and Law 

Through the Department of Lloyds Maritime Academy In Partial Fulfillment of the Requirements for The 

Degree of L.L.M in Maritime Law At the London Metropolitan University. London, United Kingdom, 

2014, Disponivel em: < http://marinestudy.net/wp-content/uploads/2015/04/Dissertation-Apportionment-

of-Liability-Capt-Sabbir.pdf> Acesso em: 18/01/2017. p. 9.) 
454 MAHMOOD, Sabbir. Liability In Maritime Collision Case: How Is Fault Apportioned? A Dissertation 

Submitted to the Faculty of Business and Law Through the Department of Lloyds Maritime Academy In 

Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of L.L.M in Maritime Law At the London 

Metropolitan University. London, United Kingdom, 2014, Disponivel em: < http://marinestudy.net/wp-

content/uploads/2015/04/Dissertation-Apportionment-of-Liability-Capt-Sabbir.pdf> Acesso em: 

18/01/2017. p. 7-8. 

http://www.shippinglaw.ru/upload/iblock/110/1580.rtf
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documentos principais que determinam as normas legais acerca da navegação: 

Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea – COLREG 

-, 1972 e a International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers – STCW – 1978455. 

A COLREG (1972) foi atualizada em 2014, cujas alterações entraram em 

vigor em 2016456.  Essa Convenção possui disposições técnicas em 41 regras (após as 

modificações de 2014), distribuídas em seis sessões457/458. Sendo assim, há disposições 

                                                 
455  International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 

(STCW). Disponível em: < 

http://www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-

standards-of-training,-certification-and-watchkeeping-for-seafarers-(stcw).aspx > Acesso em: 18/01/2017. 
456 As alterações ocorreram na Parte F da COLREG, precisamente nas regras 39 a 41. Segundo a nova 

redação: ““PART F – VERIFICATION OF COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THE 

CONVENTION Rule 39 Definitions (a) Audit means a systematic, independent and documented process 

for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are 

fulfilled. (b) Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization 

and taking into account the guidelines developed by the Organization. (c) Code for Implementation means 

the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution 

A.1070(28). (d) Audit Standard means the Code for Implementation. Refer to the Framework and 

Procedures for the IMO Member State Audit Scheme (resolution A.1067(28)). 2 Rule 40 Application 

Contracting Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their 

obligations and responsibilities contained in the present Convention. Rule 41 Verification of compliance 

(a) Every Contracting Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the 

audit standard to verify compliance with and implementation of the present Convention. (b) The Secretary-

General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the 

guidelines developed by the Organization. c) Every Contracting Party shall have responsibility for 

facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, 

based on the guidelines developed by the Organization. (d) Audit of all Contracting Parties shall be: (i) 

based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account 

the guidelines developed by the Organization; and (ii) conducted at periodic intervals, taking into account 

the guidelines developed by the Organization. ” (COLREG. Convention on the International Regulations 

for Preventing Collisions at Sea, 1972. Consolidated Edition, 2003 Supplement January 2016. Disponível 

em: < 

http://www.imo.org/en/Publications/Documents/Supplements%20and%20CDs/English/QB904E_012016.

pdf> Acesso em: 18/01/2017.)  
457  COLREGs. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972. 

Adoption: 20 October 1972; Entry into force: 15 July 1977. Disponível em: < 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx> Acesso 

em:18/01/2017. 
458 “Rule 10 of the Collision Regulations deals with the behaviour of vessels in or near traffic separation 

schemes adopted by the Organization. By regulation 8 of Chapter V (Safety of Navigation) of SOLAS, 

IMO is recognized as being the only organization competent to deal with international measures concerning 

the routeing of ships. The effectiveness of traffic separation schemes can be judged from a study made by 

the International Association of Institutes of Navigation (IAIN) in 1981. This showed that between 1956 

and 1960 there were 60 collisions in the Strait of Dover; twenty years later, following the introduction of 

traffic separation schemes, this total was cut to only 16.” (COLREGs. Convention on the International 

Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972. Adoption: 20 October 1972; Entry into force: 15 July 

1977. Disponível em: < 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx> Acesso 

em:18/01/2017.) 



110 

 

 

acerca da sinalização sonora, da necessidade de sinais adicionais para navios, da 

velocidade dos navios459, dentre outras. 

A International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers (STCW), por sua vez, revisada em 2005 e em 2010, atua 

junto ao Código STCW, na melhoria das medidas para prevenção de práticas fraudulentas 

associadas a certificados de competência e ao reforço do processo de avaliação, 

permitindo o controle da execução da Convenção; na definição de requisitos relativos às 

horas de trabalho e de repouso bem como aos requisitos para a prevenção do abuso de 

drogas e de álcool; normas relativas aos padrões de aptidão médica para os marítimos; 

definição dos requisitos de certificação para marítimos capazes; definição das exigências 

relativas à formação em tecnologia moderna, por exemplo, os gráficos eletrônicos e os 

sistemas de informação (ECDIS)460. Determina ainda exigências para treinamento e para 

capacitação em liderança e trabalho em equipe; os requisitos de formação e certificação 

para os técnicos eletrotécnicos; dentre outros461.  

Sendo assim, a imputação de responsabilidade por abalroamento não está 

condicionada a comprovação de negligência, ou seja, a não obediência do STCW e do 

COLREG. Dessarte, deve-se demonstrar a causalidade entre a negligência e a 

abalroamento, e, por fim, se a causa foi relevante para a ocorrência do dano apontado.  

Partindo desses parâmetros, no abalroamento entre os navios SAMCO 

EUROPE e MSC PRESTIGE, foi determinado que os dois navios eram culpados pelo 

fato; no entanto, a não tomada de medidas possíveis pela MC PRESTIGE teve a maior 

potência em causar a abalroamento   e desencadear os danos 462 . Neste aspecto, o 

Tribunal entendeu que a MC PRESTIGE deve arcar com 60% do dano; enquanto que a 

SAMCO EUROPE com 40%. Colaciona-se o seguinte trecho:  

 

For the reasons I have endeavoured to explain the dangerous close quarters 

situation was brought about by the fault of both vessels but the fault of MSC 

PRESTIGE in not taking early and substantial action to keep out of the way of 

                                                 
459COLREGs. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972. 

Adoption: 20 October 1972; Entry into force: 15 July 1977. Disponível em: < 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx> Acesso 

em:18/01/2017. 
460 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 

(STCW). Disponível em: < 

http://www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-

standards-of-training,-certification-and-watchkeeping-for-seafarers-(stcw).aspx > Acesso em: 18/01/2017.  
461Idem. 
462 IN THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION ADMIRALTY COURT. Case 

No: 2009 FOLIO 1313. Royal Courts of Justice. Strand, London, WC2A 2LL. Date: 23/06/2011. 

Disponível em: < www.shippinglaw.ru/upload/iblock/110/1580.rtf> Acesso em: 25/01/2017. 

http://www.shippinglaw.ru/upload/iblock/110/1580.rtf
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SAMCO EUROPE had the greater causative potency because it contributed to 

SAMCO EUROPE’s fault in altering course to port. Each vessel failed to take 

the appropriate action to avoid collision at C-5.5. Overall, MSC PRESTIGE’s 

fault was also more culpable though the extent of the disparity was reduced by 

SAMCO EUROPE’s greater culpability at C-5.5. Thus MSC PRESTIGE’s 

fault was greater than that of SAMCO EUROPE both in terms of causative 

potency and of blameworthiness. However, having considered all the 

circumstances of this particular case, I do not consider that MSC PRESTIGE 

was as much as twice to blame as SAMCO EUROPE. I have therefore 

concluded that MSC PRESTIGE should bear 60% responsibility for the 

collision and that SAMCO EUROPE should bear 40% responsibility for the 

collision.463 

 

Neste aspecto, dividiu-se a responsabilidade de cada um de acordo com a 

potencialidade de suas faltas sem que isto fosse presumido. Na conexão entre a 

negligência e o dano, pode-se interrompe-la quando houver comprovadamente um fator 

externo, não razoável ou estranho464 que assim o realize. Sendo assim, defende-se que:  

 

The defendant pleading inevitable accident must show that the proximate cause 

of the accident was some extended event which was totally unavoidable, which 

the party charged with the damage could not possibly prevent by the exercise 

of ordinary care, caution and maritime skill. The question is not whether all 

that could be done, was done as soon as the danger of collision arose, but 

whether sufficient precautions had been taken much earlier.
 465 

 

Desse modo, o réu deve demonstrar que as causas do acidente remontam a 

outros acontecimentos que fugiram de seu controle. Isto é deve demonstrar a existência 

desses fatores externos. 

 

5.1.2. Responsabilidade socioambiental marítima mediante a utilização dos contratos 

de transporte marítimo 

 

O regime internacional de responsabilidade marítima, por muito tempo, 

resistiu a qualquer preocupação com danos ao meio ambiente. Posteriormente, foram 

surgindo alguns regimes de responsabilidade que se aplicavam também à compensação, 

à resolução e à mitigação dos danos provocados no meio ambiente marinho 466. 

                                                 
463 IN THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION ADMIRALTY COURT. Case 

No: 2009 FOLIO 1313. Royal Courts of Justice. Strand, London, WC2A 2LL. Date: 23/06/2011. 

Disponível em: < www.shippinglaw.ru/upload/iblock/110/1580.rtf> Acesso em: 25/01/2017. 
464 MAHMOOD, Sabbir. Liability In Maritime Collision Case: How Is Fault Apportioned? A Dissertation 

Submitted to the Faculty of Business and Law Through the Department of Lloyds Maritime Academy In 

Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of L.L.M in Maritime Law At the London 

Metropolitan University. London, United Kingdom, 2014, Disponivel em: < http://marinestudy.net/wp-

content/uploads/2015/04/Dissertation-Apportionment-of-Liability-Capt-Sabbir.pdf> Acesso em: 

18/01/2017. p. 11. 
465Ibd., p. 12. 
466LA FAYETTE, Louise Angelique de. Compensation for Environmental Damage in Maritime Liability 

http://www.shippinglaw.ru/upload/iblock/110/1580.rtf
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Neste aspecto, tem-se, por exemplo, o Protocolo de Responsabilidade Civil 

da Convenção da Basileia, as Convenções relativas ao transporte de carga nuclear e o 

regime de mineração dos fundos marinhos.467 Ademais, ainda que se afirme que os 

regimes de responsabilidade por danos nas atividades marítimas têm o condão de proteger 

indiretamente os ecossistemas marinhos, na medida em que incluem reembolso das 

medidas preventivas à poluição do meio ambiente, há um longo caminho para percorrer. 

468  

 

Although this method ofaddressing environmental damage is indirect, it has 

the advantage of avoiding the difficult problem of devising a definition of 

environmental damage that would suit all possible sources of damage and all 

elements and functions ofthe natural environment and natural resources. 

Whatever the dangerous substance or material; whatever the component of the 

environment that has been adversely affected; and whatever the nature of the 

"adverse change", the "polluter" must pay to have the environment protected 

and restored to its undamaged condition.
 469

 

 

Embora haja alguns avanços, o regime de imputação de responsabilidade por 

dano advindo da atividade marítima está longe de ser completo. O fundo FIPOL470 

entende que “are moving slowly towards an acceptance that more might be done to repair 

damage to the environment itself, as well as compensating economic losses suffered by 

human beings as a consequence ofthat damage”. 471 

Dessarte, o poluidor deve pagar para resolução do dano que provocou472, não 

podendo a proteção do meio ambiente marinho ficar ao alvedrio das insuficiências dos 

Estados.  A efetivação das Convenções Internacionais depende do interesse dos Estados 

em internalizá-las em seu sistema jurídico interno, tornando normativos internacionais 

sem efetividade ou mesmo as normas soft sem qualquer aplicação. A força estatal, por 

sua vez, encontra dificuldades para efetivar as normas internacionais de proteção do meio 

ambiente marinho em virtude da falta recurso humano, suficiente ou mesmo qualificado, 

                                                 
Regimes. In: KIRCHNER, Andree. International Marine Environmental Law Institutions, Implementation 

and Innovations. New York: Kluwer Law International, 2003, p.265.                                                                                                                                                                                                                  
467Idem. 
468Ibd., p.263. 
469 LA FAYETTE, Louise Angelique de. Compensation for Environmental Damage in Maritime Liability 

Regimes. In: KIRCHNER, Andree. International Marine Environmental Law Institutions, Implementation 

and Innovations. New York: Kluwer Law International, 2003, p.263. 
470  “Les FIPOL sont deux organisations intergouvernementales (le Fonds de 1992 et le Fonds 

complémentaire) qui ont pour vocation l’indemnisation en cas de pollution par des hydrocarbures 

persistants à la suite de déversements provenant de pétroliers.” (IOPC Funds. Disponível em: < 

http://www.iopcfunds.org/fr/> Acesso em: 25/01/2017.) 
471 LA FAYETTE, Louise Angelique de. Compensation for Environmental Damage in Maritime Liability 

Regimes. In: KIRCHNER, Andree. International Marine Environmental Law Institutions, Implementation 

and Innovations. New York: Kluwer Law International, 2003, p.265. 
472 Ibd., p.263. 
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para sancionar navio arvorado por sua bandeira que seja responsável pela descarga de 

substâncias prejudiciais aos ecossistemas marinhos.  

Ademais, ainda que se tenha tido a ampliação prescritiva dos Estados 

costeiros em regular a poluição provocada por embarcações, ela ainda é considerada 

reduzida473.  Ao Estado não é permitido tomar qualquer ação preventiva ainda que o 

navio não esteja suficiente ou adequadamente equipado para a prevenção e o controle da 

poluição marinha474. Dessarte, apenas pode atuar quando há poluição grave e, somente 

por razões técnicas comprovadas e relacionadas ao caráter particular da zona de tráfego 

marítimo, os Estados costeiros podem determinar regras específicas e especiais para 

prevenir a poluição provocada pelas embarcações475.  

Desse modo, a disposição, nos contratos de transporte de mercadorias, na 

navegação liner, da responsabilidade dos agentes envolvidos no dano marinho não apenas 

complementa as lacunas dos seguros marítimos, como visto acima, mas também 

complementa as carências da ação estatal. Os contratos, como base das negociações entre 

as partes comerciais, possuem resolução rápida e eficiente quando da ocorrência de 

qualquer violação de seus dispositivos.  

Considerando a emergência na resolução do dano provocado ao meio 

ambiente marinho, a agilidade comercial na resolução de situações que atrapalhem em 

alguma medida a atividade marítima é útil a sua preservação. Dessarte, esta compreensão 

se coaduna com a efetivação de uma cadeia de serviço responsável, na medida em que 

não só a atuação empresarial deve conter normas éticas e que beneficiem não só as partes, 

mas também a sociedade.476  

A partir desse desdobramento, a inclusão de cláusulas padrão ambientais nos 

contratos de transporte, na navegação por linha, importa no desenvolvimento de regime 

de responsabilidade. Neste aspecto, os regimes de responsabilidade devem incluir normas 

                                                 
473  TAN, Alan Khee-Jin. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and the Politics of International 

Regulation. Cambridge studies in international and comparative law, 2005, p. 179. 
474 Idem. 
475 Idem. 
476 “Contratcs are based on consent of parties and are negotiated. For rights to work well in their new 

contractual context, they must retain their ethical and normative roots, keeping the Principles and other 

guidance in mind. Rights cannot become substantially alienable or derogable rather than mandatory. This 

could seem at odds with the very nature of a contract, which is largely transactional. ”(Office of the High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR). A Turn to Responsible Contracting: Harnessing Human 

Rights to Transform Investment. E15Initiative. Geneva: International Centre forTrade and Sustainable 

Development (ICTSD) and World Economic Forum, 2015. Disponível em: <www.e15initiative.org/. 

>Acesso em: 10/01/2016) 
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específicas, a fim de garantir a eficácia normativa e, por consequência, a efetividade das 

normas de proteção ao meio ambiente marinho477.  

Desse modo, partindo dos elementos de atribuição de responsabilidade 

quando há acidentes e incidentes marítimos, obtém-se base para a formulação de 

cláusulas-padrões ambientais nos “contratos liners”. A cláusula deve definir a atribuição 

de responsabilidade quando da ocorrência de dano ambiental, considerando os seguintes 

fatores: a negligência 478 , a causalidade da negligência com o fato (acidentes ou 

incidentes), e a ligação da causalidade com o dano ambiental.   

Não se aborda sobre o elemento “culpa”, tendo em vista que o tratamento de 

responsabilização por dano ambiental exige que se realize responsabilidade 

preferencialmente objetiva sem imputação indiscriminada de responsabilidade a qualquer 

ator479. Desse modo, além de estar de acordo com os elementos de responsabilidade dos 

regimes marítimos, coaduna-se com Responsibility and Liability under International Law 

for Environmental Damage480, no qual aborda a exigência de comprovação do nexo de 

causalidade entre a violação do regime ambiental e o dano provocado481.  

A efetivação de cláusula-padrão ambiental tem o condão de recair sobre a 

definição da responsabilidade pela remoção e pelo desmonte de navio acidentado que 

tenha naufragado. A questão do naufrágio e dos danos, que provocam no meio ambiente 

marinho, são tais que Draft de Convenção para Remoção de Resíduos vem sendo 

trabalhada pelo Comitê Jurídico da Organização Marítima Internacional482.  

O objetivo do Comitê é o de assegurar aos Estados costeiros o direito de 

determinar a remoção de naufrágios que representarem perigo 483  além do mar 

                                                 
477 JUSTITIA ET PACE INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. Responsibility and Liability under 

International Law for Environmental Damage. Session of Strasbourg – 1997. Disponível: < 

http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/1997_str_03_en.PDF> Acesso em: 17/01/2017. 
478 Isto é a falta de cuidado e de habilidade do navegador; o não cumprimento de costume e de uso 

localmente reconhecidos; condição não navegável ou mau funcionamento do equipamento; e, por fim, a 

violação de normas legais e regulamentares da navegação. 
479JUSTITIA ET PACE INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL Responsibility and Liability under 

International Law for Environmental Damage. Session of Strasbourg - 1997 Disponível: < 

http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/1997_str_03_en.PDF> Acesso em: 17/01/2017  
480 Como se abordou no capítulo correspondende não se utilizou, no presente trabalho a designação de 

Responsabilidade Civil, consoante compreensão de Guido Soares.  
481 Idem. 
482 LA FAYETTE, Louise Angelique de. Compensation for Environmental Damage in Maritime Liability 

Regimes. In: KIRCHNER, Andree. International Marine Environmental Law Institutions, Implementation 

and Innovations. New York: Kluwer Law International, 2003, p.244. 
483 Compreende-se como perigo as ameaças ao meio ambiente marinho e, por consequência, à saúde do ser 

humano.  (LA FAYETTE, Louise Angelique de. Compensation for Environmental Damage in Maritime 

Liability Regimes. In: KIRCHNER, Andree. International Marine Environmental Law Institutions, 

Implementation and Innovations. New York: Kluwer Law International, 2003, p.244.) 
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territorial484 diante da não determinação direta do artigo 221 da CONVENMAR em 

conferir aos Estados costeiros o direito de assim o fazer. Ademais, não há disposição 

acerca da recuperação dos custos que o armador terá para realizar essa remoção. No 

entanto,” the draft WRC does provide for compulsory financial security and for the 

recovery of costs from the shipowner, some states consider it to be a liability convention.” 

485  

Embora se observe vantagens para a preservação do meio ambiente marinho, 

na medida em que se propõe a readequação de instrumento jurídico amplamente utilizado, 

em prol da questão ambiental, o processo não é simples. A consideração de interesses 

políticos, tradicionais e retrógrados, das categorias marítimas pelo comércio marítimo 

ainda pode representar obstáculos significativos.  

Dessarte, embora a concretização do princípio do desenvolvimento 

sustentável tende a se fortalecer, na medida em que atividade corporativa procura 

gradativamente incluir as questões ambientais em seu bojo, o mercado shipper ainda está 

se ajustando a esta nova lógica.  Desse modo, encaminha-se para conquista e 

consolidação de espaço na Governança Ambiental Privada.  

Neste sentido, as cláusulas padrões ambientais, nos contratos de transporte 

são cláusulas de emergência e são complementares aos instrumentos de proteção ao meio 

ambiente existentes. Elas têm o condão de determinar a responsabilidade sobre os agentes 

causadores do dano, e, por fim, tem o condão de facilitar a atribuição de responsabilidade 

de forma célere, mediante a implementação do disposto contratualmente.  

 

5.2 A implementação de cláusulas-padrão nos contratos de transporte de 

mercadorias, na navegação liner: a globalização da prática de contratação 

 

Diante do transporte como uma das pedras angulares do processo de 

globalização e, especificamente, do transporte marítimo realizado pela modalidade liner, 

houve mudanças significativas no espaço internacional e transnacional. Há progressiva 

padronização de produção; a união de mercados financeiros; a tendência a consolidação 

                                                 
484 LA FAYETTE, Louise Angelique de. Compensation for Environmental Damage in Maritime Liability 

Regimes. In: KIRCHNER, Andree. International Marine Environmental Law Institutions, Implementation 

and Innovations. New York: Kluwer Law International, 2003, p.244. 
485 Idem. 



116 

 

 

de regimes democráticos; o aumento da importância do intercâmbio e do crescimento de 

blocos regionais de comércio486.  

Aponta-se ainda para ajustes estruturais e para a privatização, na medida em 

que se atribui ênfase ao desenvolvimento de instituições de mercado, incluindo estruturas 

jurídicas; bem como a hegemonia de conceitos neo-liberais de relações econômicas487. 

Há significativa interpenetração das economias nacionais.  

 

o processo de globalização tem resultado em um aprofundamento da 

especialização internacional e na interpenetração das economias nacionais. Isto 

significa que os interesses econômicos das nações passaram a se interpenetrar, 

de modo a tornar sem significado a tradicional distinção entre instrumentos de 

política econômica doméstica e instrumentos de política econômica 

internacional. Assim, toda medida que tenha impacto na decisão de produção 

de bens ou serviços de uma empresa globalizada se tornou de interesse para o 

governo de outros países e para a comunidade internacional, tanto do lado do 

produtor quanto do lado do consumidor.488  
 

Desse modo, não se pode abordar o interesse da economia de um país 

isoladamente. Deve-se considerar o todo de modo que qualquer decisão que impacte uma 

empresa transnacional ou qualquer decisão que ela tome pode repercurtir na comunidade 

internacional tanto no produtor quanto no consumidor.  

Há o aumento da importância das empresas multinacionais e o surgimento de 

protagonistas supranacionais e transnacionais no processo de regulação de assuntos que 

antes eram encarados como sendo de âmbito puramente público489. “In collaboration with 

private and public partners, they establish standards and codes of conduct that govern 

not just products but also environmental practices and labor conditions. ”490 

Neste ínterim, o World Business Council for Sustainable Development -

WBCSD - é umas das mais destacadas entidades empresariais que se dedica à 

                                                 
486 DEZALAY, Yves; TRUBEK, David M. A reestruturação global e o direito: a internacionalização dos 

campos jurídicos e a criação de espaços transacionais. In: FARIA, José Eduardo (org.) Direito e 

Globalização Econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Editora Malheiros, 2015. 
487 Idem. 
488  THORSTENSEN, Vera. A OMC – Organização Mundial do Comércio e as negociações sobre 

comércio, meio ambiente e padrões sociais. Rev. Bras. Polít. Int. 41, 1998, p. 32. 
489 “To give another example, MNCs have advocated and helped to implement the ‘Europeanization’ of 

regulatory structures and processes, in order to standardize reporting requirements and product regulations 

across countries, and avoid the national fragmentation of markets. In turn, firms are responding to the new 

regional power structures by setting up offices in Brussels to influence policy, reflecting the shift from 

state-centered to regional decisionmaking structures (Coen, 1997). ” (LEVY, David L.; Newell, Peter. 

Multinationals in global governance. In: VACHANI, Sushil Transformations in Global Governance. Centre 

for International Business, Boston University, 2006, p.150.) 
490  LEVY, David L.; Newell, Peter. Multinationals in global governance. In: VACHANI, Sushil 

Transformations in Global Governance. Centre for International Business, Boston University, 2006, p.146 
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concretização do princípio do desenvolvimento sustentável491. Trata-se de coalisão de 

cerca de 200 empresas, que atuam em todos os setores das principais economias, 

representando uma receita de cerca de US $ 8,5 trilhões e com 19 milhões de 

funcionários492.  

A WBCSD possui 70 conselhos empresarias nacionais, conferindo alcance 

mundial dos trabalhos para oferecer soluções para que as empresas se tornem cada vez 

mais sustentáveis493. Espelha-se a concepção, cada vez mais forte, de que custo financeiro 

e reputacional da empresa associado ao passivo ambiental é muito mais alto que os 

investimentos em técnicas, medidas e instrumentos de proteção do meio ambiente. Sendo 

assim,  

 

Atualmente, as gigantes do petróleo anunciam investimentos vultosos em 

energia renovável e metas ambiciosas na redução de emissões na tentativa de 

mudar sua imagem pública, desgastada por décadas na liderança de emissão na 

tentativa de mudar sua imagem pública, desgastada por décadas na liderança 

da emissão de CO2. A Shell, por exemplo, se reposicionou estrategicamente 

para responder ao dilema da mudança climática, reforçando nas áreas que 

poderia emergir como líder de mercado. Seu plano de negócios do ano 2000 

projetou conquistar pelo menos 10% do crescente mercado mundial de 

tecnologia de energia renovável até 2005 e para isso a empresa anunciou um 

investimento de UR$1 bilhão. Já a empresa BP optou por assumir a liderança 

mundial em tecnologia de energia solar, cuja trajetória remonta há 30 anos. 

Raro é encontrar, hoje, uma empresa deste setor disposta a ostentar o 

estigmatizado nome de sua principal atividade (seja exploração de petróleo, 

seja de gás). Todas querem ser reconhecidas, principalmente, como empresas 

de energia. 494 

 

 Desse modo, a opinião pública sobre a companhia pode dificultar a 

realização da própria atividade econômica. De certo, os acidentes e os crimes ambientais 

tem o poder de causar grandes impactos negativos na atividade empresarial e no próprio 

valor da empresa no mercado de ações.  

 

Se o atendimento às normas ambientais representa um custo alto, os acidentes 

e os crimes ambientais provocam escândalos corporativos que abalam a 

confiança dos investidores, consumidores e acionistas e os crimes ambientais 

provocam escândalos corporativos que abalam a confiança dos investidores, 

consumidores e acionistas, refletindo-se em queda de vendas e no valor das 

                                                 
491  WBCSD. World Business Council for Sustainable Development. Disponível em: < 

http://www.wbcsd.org/ > Acesso em: 12/01/2017. 
492 Idem. 
493 Idem. 
494 VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 183. 
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ações da empresa. Este conjunto de fatores influenciou o mercado, impondo a 

sustentabilidade como nova referência no horizonte da concorrência. 495  
 

Em relação a atuação empresarial, no setor marítimo, não está sendo 

diferente. Evidencia-se, desde o início da criação do Sustainable Shipping Initiative (SSI), 

que as empresas vêm reconhecendo a inserção da concretização do princípio do 

desenvolvimento sustentável na cadeia de valor dos produtos como nova forma de 

mercado competitivo496. Sendo assim, tem-se o seguinte exemplo:   

 

Sustainability is integral to how Unilever does business and the Unilever 

Sustainable Living Plan sets out to decouple growth from environmental 

impact, while at the same time increasing positive social impact. Unilever 

makes millions of products every day that must be efficiently moved from the 

factories to their point of sale. Unilever’s logistics network transports finished 

goods over 1.5 billion kilometres each year. This generates a corresponding 

impact in’ terms of greenhouse gas emissions. Overall this accounts for 2% of 

Unilever greenhouse gas emissions across the value chain. Embedding 

sustainability into sea logistics procurement is one lever to reduce this 

impact.497 

 

Atuações como a da Unilever e de outras empresas de grande porte fazem 

parte da governança global, no qual há a sugestão de um sistema formado pela 

coexistência de várias estruturas e centros de autoridade. Neste sentido, embora de grande 

relevo, um Tratado ou uma Convenção Internacional não deixam de ser apenas uma parte 

de um todo muito mais complexo. 498 

No mercado marítimo, ainda, a ClassNK atua como verificador de obediência 

ao Clean Shipping Index Verification Guidelines499. O navio faz uma autoavaliação do 

navio e envia essa documentação500 para a ClassNK que analisa a sua conformidade ao 

Index, sendo uma forma de demonstrar que o serviço prestado pela companhia é verde.  

                                                 
495 VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 182. 
496 COADY, Linda; LISTER, Jane. The role of corporate social responsibility (csr) in the international 

shipping sector. Liu Institute for Global Issues, University of British Columbia (UBC). Prepared for The 

Northern European Symposium on CSR in Shipping Copenhagen, Denmark 12 November 2013. 

Disponível em: < http://corostrandberg.com/wp-content/uploads/2013/11/ubc-csr-in-shipping-

denmark.pdf> Acesso em: 08/01/2016. 
497 Idem. 
498  LEVY, David L.; Newell, Peter. Multinationals in global governance. In: VACHANI, Sushil 

Transformations in Global Governance. Centre for International Business, Boston University, 2006, p.150. 
499 CLASSNK. Verification for Clean Shipping Index. Disponível em: < 

http://www.classnk.or.jp/hp/en/authentication/csi/> Acesso em: 12/01/2017. 
500  Documentos que são requeridos para análise: “Bunkering documents, Sox; Type and mass of fuel 

consumed within ECA-Sox –preferably over one calendar year, Sox; Oil record book, Sox; IAPP certificate, 

Sox; EIAPP certificates for all engines, if applicable, NOx; Other approved NOx measurements, if 

applicable, NOx; Overview of each voyage, split on ballast and laden legs if applicable, with sailed distance, 

port calls, cargo transported, type and mass of fuel consumed for main engine, auxiliary engines, boilers 
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Forma-se novo horizonte concorrencial, criando novas entidades e empresas, 

cujo objetivo é identificar outras empresas que realizam trabalho sustentável na sua cadeia 

de valor, incluindo o serviço de transportes. Neste ínterim, segundo o Instituto Ethos a 

obtenção de empresa socialmente sustentável deve considerar e manter efetivamente 

diálogo com os stakeholders bem como ir além do determinado nas legislações e nas 

normas internacionais501. Isto é, a empresa socialmente responsável é aquela proativa em 

relação à proteção do meio ambiente. 502   

A partir dos mecanismos de controle da atividade comercial marítima pelos 

stakeholders, bem como pela sociedade, analisa-se o direito aplicável nos contratos de 

transporte marítimo, na navegação liner, quanto a cláusulas-padrões ambientais. Em 

seguida, aborda-se sobre as vantagens competitivas advindas da inserção de cadeia de 

responsabilidade sócio ambiental nos negócios marítimos de transporte. 

 

5.2.1 O Direito aplicado aos contratos de transporte marítimo: análise da relação com 

cláusulas-padrões de definição de responsabilidade socioambiental 

  

A UNCTAD realizou Conferência, na qual foi decidida Convenção sobre 

registro de navios, tendo sido acordada em 1986503. Seu objetivo foi o de reforçar a 

                                                 
and other consumption; Data preferably available over one calendar year, CO2; Documentation explaining 

methodology and calculation used for establishing CO2 footprint, CO2; TDS (Technical Data Sheet), 

Antifouling; AFS certificate, Antifouling; MSDS (Materials Safety Data Sheet), Antifouling; TDS 

(Technical Data Sheet), Stern tube oil; MSDS (Materials Safety Data Sheet), Stern tube oil; TDS (Technical 

Data Sheet), External hydraulic fluids; MSDS (Materials Safety Data Sheet), External hydraulic fluids; 

TDS (Technical Data Sheet), Gear oils for thrusters and controllable pitch (CP) propellers; MSDS 

(Materials Safety Data Sheet), Gear oils for thrusters and controllable pitch (CP) propellers; TDS (Technical 

Data Sheet), Boiler/Cooling water treatment; MSDS (Materials Safety Data Sheet), Boiler/Cooling water 

treatment; TDS (Technical Data Sheet), Cleaning agents; MSDS (Materials Safety Data Sheet), Cleaning 

agents; MSDS (Materials Safety Data Sheet), Refrigerants; TDS (Technical Data Sheet), Refrigerants; 

Refrigerant Record Book, Refrigerants; Ballast Water Record Book, Ballast water treatment; Ballast water 

operating manual, Ballast water treatment; Certificate of Type approval of ballast water treatment systems, 

if applicable, Ballast water treatment; Certificate of Type Approval for Sewage Treatment Plant, if 

applicable, Sewage; ISPP certificate, if in place, Sewage; PMS documentation of tests, if in place, Sewage; 

Sewage handling manuals, Sewage; Garbage Record Book, Garbage handling; Garbage Management Plan, 

Garbage handling; IOPP Certificate, Sludge handling; Oil record book documentation, Sludge handling; 

IOPP Certificate, Bilge water treatment; PMS documentation of tests, if in place, Bilge water 

treatment.”(ClassNK. Verification for Clean Shipping Index. Disponível em: < 

http://www.classnk.or.jp/hp/en/authentication/csi/> Acesso em: 12/01/2017.) 
501 VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 197. 
502 Idem. 
503 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 451. 
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ligação entre o navio que arvora a bandeira estatal e o Estado, no qual houve o registro, 

ou seja, o Estado de pavilhão504. Neste sentido,  

 

Every State, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying 

its flag on the high seas.2. Ships have the nationality of the State whose flag 

they are entitled to fly.3. Ships shall sail under the flag of one State only. 4. No 

ships shall be entered in the registers of ships of two or more States at a time, 

subject to the provisions of paragraphs 4 and 5 of article 11 and to article 12. 

5. A ship may not change its flag during a voyage or while in a port of call, 

save in the case of a real transfer of ownership or change of registry.505  

  

Desse modo, o registro do navio, em um Estado, determina a sua 

nacionalidade e, por consequência, as normas que irão sujeitar tanto o navio quanto o seu 

proprietário, na medida em que a matrícula torna o navio como extensão do Estado de 

pavilhão506. Isto é, a nacionalidade do navio é importante para que ele possa operar nas 

partes mais importantes do mundo.507 

A forma como é realizado o registro varia de um país para o outro.508 Sendo 

assim, classificam-se os registos de navios em duas categorias: registos nacionais, que 

igualam as companhias de navegação a qualquer empresa que esteja sediada no Estado 

de bandeira509; e registros abertos, que oferecem aos armadores serviço de registro como 

forma de obter receita para o Estado de bandeira.  

Grande parte dos registros nacionais também oferecem os registros abertos. 

Alguns registros abertos são profissionais e coadunados com as normas internacionais de 

proteção do meio ambiente e de segurança da navegação, por exemplo. Já outros se 

preocupam unicamente em atrair registros dos armadores para formar mais receita. 510 

 

The distinction here is one of policy rather than access to the flag. Most 

national registers are open to any shipowner, whatever his nationality, who 

wishes to apply for registration and satisfies the necessary conditions. For 

example, the United Kingdom is open to any Greek, Norwegian or Danish 

shipowner who wishes to register his vessels under the UK flag, provided he 

satisfies certain requirements.511 

 

                                                 
504STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 451. 
505UNCTAD. United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships. Disponível em: < 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdrsconf23_en.pdf > Acesso em: 19/01/2017. 
506 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 431. 
507 Idem. 
508 Tendo em vista que as normas britânicas serviram e ainda servem na regulação das relações marítimas 

internacionalmente, seguir-se-á pelo exemplo de Stopford e se utilizá do regime britânico na categorização 

dos registros. (STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 432.) 
509 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 436. 
510 Idem. 
511 Ibd., p. 434. 
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A escolha do Estado sob o qual se irá registrar o navio é de suma relevância 

no aspecto comercial. Dessarte, podem-se apontar quatro consequências, quais sejam a 

fiscalidade, direito societário e direito financeiro512 ; o cumprimento das convenções 

marítimas513, a tripulação e as condições de trabalho514 e, por fim, a proteção naval515. 

Diante da possibilidade de registros abertos, o incentivo dos Estados e das 

Organizações Marítimas para inclusão de cláusulas padrão ambientais não são 

suficientes. Exige-se conscientização das companhias marítimas, armadores e 

proprietários, quanto à necessidade de se munir de todas as formas para que eventual dano 

ao meio ambiente marinho seja efetivamente considerado como um risco, cuja 

responsabilidade pode ser mensurável em disposição contratual.  

Ademais, a depender da nacionalidade da companhia marítima 516 , na 

navegação liner, obtém-se as normas atinentes a regência dos contratos de transporte 

marítimo, consoante às normas do direito internacional privado. Outrossim, quando se 

trata de contrato que tem ligação com mais de um sistema jurídico, surge a dúvida acerca 

das normas que irão reger a relação. No caso do Brasil, por exemplo, o art. 9º da Lei de 

                                                 
512 “Tax, company law and financial law. A company that has registered a ship in a particular country 

becomes subject to that country’s commercial laws. These laws will determine the company’s liability to 

pay tax and may impose regulations in such areas as company organization, auditing of accounts, 

employment of staff and limitation of liability. All of these affect the economics of the business.” 

(STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 431.) 
513 “Compliance with maritime safety conventions. The ship is subject to any safety regulations laid down 

for the construction and operation of ships. Registration under a flag state that has ratified the 1974 Safety 

of Life at Sea (SOLAS) Convention and rigidly enforces it leaves the shipowner with no choice but to 

maintain high standards in the operation of his vessel. Conversely, registration under a flag state that has 

not ratified SOLAS, or does not have the means to enforce it, may allow shipowners to cut corners, thereby 

saving on equipment and maintenance.” (STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & 

Francis, 2003, p. 432.) 
514 “Crewing and terms of employment. The company is subject to flag state regulations concerning the 

selection of crew and their terms of employment. Some flag states, for example, insist on the employment 

of nationals.” (STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 432.)  
515 Naval protection. The oldest reason for adopting a flag was to benefit from the protection of the flag 

state. Although less important today, there were examples during the war between Iran and Iraq in the 1980s 

when shipowners changed to the US flag to gain the protection of US naval forces in the Gulf. (STOPFORD, 

Martin. Maritime Economics. Canada: Taylor & Francis, 2003, p. 432.) 
516  There is, as yet, no universal test for ‘corporate nationality’ under international law. International 

Investment Agreements (‘IIAs’) apply a range of different tests for corporate nationality, but these are said 

to be too varied to give rise to any customary rules.15 In practice, the attribution of corporate nationality 

depends on the context (taking account of considerations of international policy and justice and any 

applicable treaty provisions), although the state of incorporation is regarded as a strong indicator for 

diplomatic protection purposes. Not surprisingly, therefore, there is no single international law test for 

ascribing nationality to multinational groups either. Consistent with the idea that they do not enjoy any 

independent legal status,16 its is said that multinationals do not possess any ‘nationality’ separate from their 

constituent entities. Instead, they are viewed as an aggregate of separate entities, each with its own 

nationality.17 How the nationality of each of these separate entities is determined depends on the particular 

domestic or international law context. ” (ZERK, Jennifer. Multinationals and Corporate Social 

Responsibility: Limitations and Opportunities in International Law A. Cambridge University Press. UK: 

Cambridge, 2006.)  
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Introdução das Normas do Direito Brasileiro dispõe que, para qualificar e reger as 

obrigações contratuais, aplicam-se as leis do país em que foram constituídas.   

Apesar do apego de alguns ordenamentos jurídicos, tal como o Brasil, à 

definição das normas que irão regular os contratos, a tendência é a de que os 

ordenamentos jurídicos nacionais admitam a autonomia da vontade das partes. Caminha-

se, portanto, para a globalização da prática da contratação, na medida em que os contratos 

são internacionalmente regidos por conjunto de leis que, mais ou menos, operam sem 

referência a legislação nacional517.  

 

The ‘globalization’ of contract—not contract law, but the practice of 

contracting—is a fairlyeasy matter to get a handle on. There is, of course, a 

verylo ng historyof international trade and of the invention by merchants, 

bankers, and carriers of forms of agreement to facilitate that trade. Perhaps in 

this area of human endeavour, more than most, the sequence of chicken and 

egg involving social practices and law is clear. Here, the social practice comes 

first and the law comes tumbling after. The endlesslyrec alled merchants and 

money lenders of the medieval fairs, Hanseatic navigators, and so on create 

business customs, usages, practices, and written instruments that the law 

subsequentlyabsorbs. Much of the law, indeed, is not nationallyena cted 

statutory law but the mere recognition and adoption of business practices 

bycour ts called upon the settle disputes between merchants [...]
518

.  

 

Neste aspecto, segundo Principles on Choice of Law in International 

Commercial Contracts519, de 2015, pela Conferência de Haia sobre Direito Internacional 

Privado, as partes de um contrato podem escolher a lei que irá regê-los, aumentando o 

poder e a previsibilidade do principal acordo contratual.520  

                                                 
517SHAPIRO, Martin. Globalization of Freedom of Contract. In: SWEET, Alec Stone. Law, On Law, 

Politics, and Judicialization. New York: Oxford.2002, p. 296. 
518 Ibd., p. 301. 
519 “I.8 As their title suggests, the Principles do not constitute a formally binding instrument such as a 

Convention that States are obliged to directly apply or incorporate into their domestic law. Nor is this 

instrument a model law that States are encouraged to enact. Rather, it is a non-binding set of principles, 

which the Hague Conference encourages States to incorporate into their domestic choice of law regimes in 

a manner appropriate for the circumstances of each State. In this way, the Principles can guide the reform 

of domestic law on choice of law and operate alongside existing instruments on the subject (see Rome I 

Regulation and Mexico City Convention both of which embrace and apply the concept of party autonomy).” 

(Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts. Disponível em: 

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135 > Acesso em: 18/01/2017.) 
520 Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts. Disponível em: 

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135 > Acesso em: 18/01/2017.  
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A Conferência de Haia521 reconhece vantagens da autonomia da vontade de 

modo a recomendar que os Estados as adotem522/523. A eleição da autonomia da vontade 

é reflexo da globalização dos mercados e, por consequência, da prática de contratação 

que, por sua vez, envolve não só a realização das práticas contratuais tradicionais, mas 

também de novas práticas524/525.  

A globalização provoca em uma forma global e mais uniforme de 

contratação 526  que pode tanto facilitar quanto dificultar a inserção de práticas 

responsáveis nos contratos de transporte marítimo. Para além de funcionar como uma 

abertura para que haja a inserção de cláusulas-padrões ambientais, também podem 

funcionar como uma barreira para a sua internalização tendo em vista a resistência 

atinente a manutenção das regras tradicionais atinentes aos contratos527.  

Em contrapartida, entende-se que a inserção de cláusulas que possam a vir 

facilitar a resolução de danos ao meio ambiente marinho tornam o serviço de transporte 

muito mais competitivo. Este aspecto será tratado no subtópico a seguir. 

 

5.2.2 Competitividade marítima, no mercado shipper, na concretização do princípio do 

desenvolvimento sustentável 

 

A concretização do princípio do desenvolvimento sustentável se tornou 

elemento que, incluído na cadeia de valor do produto e/ou do serviço, tende a torná-lo 

                                                 
521 É considerado como Código com as melhores práticas quanto à autonomia da vontade contratual. 
522 “I.4    The Hague Conference on Private International Law (“the Hague Conference”) believes that 

the advantages of party autonomy are significant and encourages the spread of this concept to States that 

have not yet adopted it, or have done so with significant restrictions, as well as the continued development 

and refinement of the concept where it is already accepted. ” (Principles on Choice of Law in International 

Commercial Contracts. Disponível em: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-

text/?cid=135 > Acesso em: 18/01/2017.) 
523 “I.5    Accordingly, the Hague Conference has promulgated the Hague Principles on Choice of Law 

in International Commercial Contracts (“the Principles”). The Principles can be seen both as an illustration 

of how a comprehensive choice of law regime for giving effect to party autonomy may be constructed and 

as a guide to “best practices” in establishing and refining such a regime.” (Principles on Choice of Law in 

International Commercial Contracts. Disponível em: 

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135 > Acesso em: 18/01/2017.) 
524SHAPIRO, Martin. Globalization of Freedom of Contract. In: SWEET, Alec Stone. Law, On Law, 

Politics, and Judicialization. New York: Oxford.2002, p. 296. 
525 Sobre o assunto, vide artigo do professor João Luís Nogueira Matias “’Lex mercatoria’ e contratos 

comerciais internacionais”. Disponível em: < 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22174-22175-1-PB.pdf> Acesso em: 25/01/2017. 
526SHAPIRO, Martin. Globalization of Freedom of Contract. In: SWEET, Alec Stone. Law, On Law, 

Politics, and Judicialization. New York: Oxford.2002, p. 296. 
527 Embora a adoção de medidas e de instrumentos que tenham o condão de internalizar a concretização 

do desenvolvimento sustentável, o comércio marítimo ainda é significativamente resistente como pode ser 

analisado anteriormente.   
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mais competitivo no âmbito de mercado. A diferenciação entre produto “verde” e “não 

verde” surgiu de decisão tomada pelo Órgão de Solução de Controvérsias da Organização 

Mundial do Comércio – OMC. 

Nos Estados Unidos, começou-se a impedir a utilização de redes de arrasto 

para a pesca de camarões nos locais onde houvesse maior probabilidade de encontrar 

tartarugas, cuja captura era proibida não só em território estadunidense, mas também em 

alto mar528. Esta medida, baseada no US Endangered Species Act, 1973, permitia apenas a 

importação, pelos Estados Unidos, do camarão que era pescado em regiões onde essas 

tartarugas não eram encontradas ou do pescado por exportadores que tivessem baixos 

índices de captura acidental dessas tartarugas529.  

Por consequência, os países exportadores tiveram que adaptar a metodologia 

de pesca do camarão de modo que pudessem alcançar novamente o mercado 

estadunidense530. Ocorre que países em desenvolvimento não conseguiram realizar as 

adaptações necessárias, considerando-as, inclusive, excessivas e além das condições 

econômicas do país exportador531.  

Desse modo, no órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial 

do Comércio – OMC -, em 1997, Índia, Malásia, Paquistão e Tailândia ingressaram contra 

as medidas tomadas pelos Estados Unidos. O caso, conhecido por Shrimp-Turtle, foi 

julgado favoravelmente aos Estados Unidos, embora este tenha realizado algumas 

alterações em sua política de modo a adequá-la completamente às normas da OMC532.  

Paradigmático, o caso Shrimp-Turtle demonstrou que a cadeia de valor de 

elaboração do produto pode torná-lo diferenciado, independentemente, de ele apresentar 

as mesmas características físicas do que pode ser obtido no final de processo que não 

tenha observado medidas protetivas do meio ambiente. Produto que for “environmental 

friendly”, ou seja, produzido mediante processo que cause nenhum ou pouco impacto ao meio 

ambiente é diferente do produto que não for produzido por processo semelhante533.  

O caso espelha o quanto a imposição de regulamentações ambientais foi 

percebida, por muito tempo, como um trade-off. Isto é, embora trouxesse benefícios 

                                                 
528 World Trade Organization. United States. Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products. 

WTO case no. 58 (and 61). Ruling adopted on 6 November 1998. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm>Acesso em: 11/10/2016. 
529 Idem. 
530 Idem. 
531 Idem. 
532 Idem. 
533 Idem. 
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socioambientais e, por consequência, maior preservação do meio ambiente, a 

internalização dessas regulamentações significava o aumento dos custos do setor 

privado.534  

Desse modo, a compreensão centrava-se, e ainda se centra em alguma 

medida, na concepção de que a introdução de processos “environmental friendly” 

aumentava os preços e gerava recrudescimento da competitividade.535 No entanto, a 

alteração da forma de fazer negócio, introduzindo medidas verdes de proteção e de 

mitigação dos danos ambientais, inclusive dos marinhos, começou a ser encarada como 

vantagem competitiva, cujo o total potencial ainda está para ser completamente 

revelado.536  

Neste sentido, há uma flexibilização do trade-off, considerando que a 

observação da complexidade de intervenção nos ecossistemas pode redefinir as decisões 

de atuação das empresas, o que foi denominado de hipótese Porter537 . Desse modo, 

segundo Lustosa 

 

[...]o conflito entre proteção ambiental e competitividade econômica é uma 

falsa dicotomia. As análises citadas, principalmente a de Porter e Linde 

(1995a), demonstram que as empresas internacionais competitivas são mais 

capazes de inovar, em resposta a um estímulo regulatório. A hipótese de Porter 

está no centro da discussão sobre a influência da regulação no estímulo à 

inovação ambiental.538  

 

Assim, as imposições de padrões ambientais, como cláusulas-padrão de 

disposição sobre a responsabilidade dos atores envolvidos nos negócios de transporte de 

mercadorias pela poluição que possa ser provocada quando do abalroamento   de 

navios, nos contratos de transporte de mercadorias, na navegação por linha, podem 

estimular as empresas a realizarem inovações tecnológicas. Outrossim, cláusulas que 

determinem que apólice de seguro ambiental deverá ser realizadas, mediante o 

                                                 
534 LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira. Industrialização, meio ambiente, inovação e competitividade. In: 

MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p 

211.  
535 Ibd., p 210.  
536 VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 196. 
537 LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira. Industrialização, meio ambiente, inovação e competitividade. In: 

MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p 

211  
538 PRATES, Thierry; SERRA, Maurício. Os impactos da regulação ambiental na inovação: algumas 

considerações. UPR. Disponível em: 

<http://www.economiaetecnologia.ufpr.br/revista/8%20Capa/Thierry%20Prates%20-

%20Mauricio%20Serra.pdf >. Acesso em: 11/01/2017. 
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estabelecimento dos requisitos mínimos exigíveis, possuem o mesmo fim, qual seja, o de 

estimular a realização de tecnologias de final de tubo e de tecnologias limpas mais 

eficazes539. 

Certo que a poluição é um desperdício econômico, cujo risco de dispêndio é 

acrescido na cadeia de valor do produto, podendo tornar o serviço ou o produto em si 

mais caros.540 Neste ínterim, a segurança marítima da navegação e a preservação do meio 

ambiente estão entrelaçados, na medida em que isto influencia diretamente a 

competitividade da indústria naval.  

 

No âmbito internacional é crescente a preocupação com a segurança marítima 

e a proteção do meio ambiente. Destarte, a segurança marítima e o 

desenvolvimento sustentável influenciam as relações econômicas 

internacionais e a competitividade da indústria naval, o que destaca a 

importância das normativas ambientais atinentes à temática, recepcionadas 

pelo Direito Internacional Marítimo Ambiental. Consolida-se a premissa de 

que o desenvolvimento sustentável enseja transportes sustentáveis. Abalizadas 

as ressalvas, pretende-se analisar a poluição marinha decorrente de acidentes 

da navegação541 

 

Desse modo, a existência de transportes por via marítima que sejam 

sustentáveis, isto é, com menos possibilidades de ocorrência de danos ao meio ambiente 

marinho, tornam as transações mais seguras. Outrossim, a exigência de adoção de 

responsabilidade socioambiental, mediante instrumentos que tenham o condão de evitar 

acidentes pelos stakeholders tem cada vez maior preponderância no comércio e no 

ordenamento jurídico transnacional.  

                                                 
539 “Com vários exemplos de setores e empresas que sofreram pressões para tornarem seus produtos e/ou 

métodos de produção ambientalmente corretos a ‘hipótese Porter’ evidencia que as inovações adotadas para 

cumprir com as regulamentações ambientais fazem com que as empresas utilizem seus insumos – matérias-

primas, energia e trabalho – de modo mais produtivo, reduzindo os custos e compensando os gastos com as 

melhores ambientais. Assim, a preservação ambiental está associada ao aumento da produtividade dos 

recursos utilizados na produção e, consequentemente, ao aumento da competitividade da empresa. ” 

(LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira. Industrialização, meio ambiente, inovação e competitividade. In: 

MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p 210)  
540  “O aumento da competividade dos recursos é possível porque a poluição e, muitas vezes, um 

desperdício econômico. Residuos industriais, sejam sólidos, líquidos ou gasosos, podem ser reaproveitados, 

utilizando-os para a cogeração de energia, extraindo substâncias que serão reutilizadas e reciclando 

materiais. Ao analisar o ciclo de vida do produto, há também outros desperdícios, como o excesso de 

embalagens e o descarte de produtos que requerem uma disposição final de alto custo. Tanto o desperdício 

dos resíduos industriais quanto os desperdícios ao longo da vida do produto estão embutidos nos preços 

dos produtos, fazendo com que os consumidores paguem, sem perceber, pela má utilização dos recursos. ” 

(LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira. Industrialização, meio ambiente, inovação e competitividade. In: 

MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p 

211.) 
541 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Segurança Marítima Vis-à-vis desenvolvimento sustentável. Revista 

CEJ, Brasília, Ano XI, n. 37, p. 103-107, abr./jun. 2007. Disponível em: < 

http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/881/1063> Acesso em: 16/11/2016. 
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Isto ocorre na medida em que, como visto anteriormente, apenas o contato de 

substâncias estranhas ao meio ambiente marinho já pode configurar alguma forma de 

dano, podendo, inclusive, alcançar as zonas sensíveis delimitadas pela Organização 

Marítima Internacional – OMI, as PSSAS - Particularly Sensitive Sea Areas. 542  A 

utilização de instrumentos que já são de relevo dos negócios marítimos para 

complementar a proteção do meio ambiente marinho junto às Convenções Internacionais 

e às atuações das Organizações Internacionais.  

 

                                                 
542 “A recorrência desses acidentes e o passivo ambiental a ele associado resultaram no emprego de 

programas de consulta e engajamento dos stakeholdres, previamente à instalação do empreendimento, 

prática que vem sendo percebida como um imperativo para a prevenção dos acidentes e a minimização dos 

impactos ambientais. Os métodos do chamado diálogo com stakeholdres se sofisticaram tanto que ocupam 

hoje posição privilegiada na estrutura hierárquica das empresas, subsidiando seus processos decisórios. ” 

(VINHA, Valéria de. As empresas e o desenvolvimento sustentável: a trajetória da construção de uma 

convenção. In: MAY, Peter H. (org.). Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010, p 195.) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As navegações sempre ocuparam espaço significativo do desenvolvimento 

comercial, na medida em que se tornaram consolidados instrumentos de formação de 

laços econômicos. O transporte marítimo proporcionou a diminuição dos custos de 

transporte e de comunicação bem como proporcionou o aumento de circulação de pessoas 

e de bens de capital.  

Essa modalidade de transporte se insere em uma das indústrias mais 

importantes para a economia mundial de modo que é considerada como catalisador do 

crescimento do comércio internacional. Não é para menos que o desenvolvimento do 

comércio fica comprometido quando não se consegue alcançar outros mercados 

consumidores com custos reduzidos.  

A intensa atividade marítima, proporcionada principalmente pelo transporte, 

aumenta a probabilidade de ocorrência de danos ao meio ambiente marinho, cuja 

formação complexa em rede de ecossistemas contribui para a sua vulnerabilidade. Desse 

modo, qualquer descarga de lixo, água de lastro, desmonte de embarcações, restante de 

mercadorias deterioradas e derramamento de óleo, por exemplo, advindos de 

embarcações, podem causar danos significativos no meio ambiente marinho e à saúde do 

ser humano. 

Apesar disso, a consciência de que o meio ambiente marinho é vulnerável à 

ação humana foi sendo adquirida a partir de 1960 quando se abordou questões atinentes 

a preservação do meio ambiente em âmbito internacional. A imensidão dos mares e dos 

oceanos alimentava a crença de que essa massa azul poderia receber ilimitada quantidade 

de poluição humana, ou seja, o mar serviu como lixeira da atividade do homem de forma 

duradoura e inconsequente. 

A internacionalização do Direito Ambiental implicou na inserção, no 

comércio internacional e no comércio marítimo, por consequente, das concepções 

atinentes ao desenvolvimento sustentável.  O direito ao meio ambiente saudável foi 

eleito Direito Humano, representando uma das maiores alterações de nosso tempo embora 

a efetividade dessa declaração ainda tenha muito que avançar. 

O meio ambiente marinho é essencial para a vida humana, na medida em que 

o bem-estar, ou seja, as condições necessárias para que o indivíduo alcance suas 

potencialidades, depende do meio ambiente equilibrado. Desse modo, os mares e os 
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oceanos necessitam de utilização racional de modo a manter em harmonia todos os 

elementos que o compõe, incluindo os elementos que com ele interagem.  

No comércio marítimo pela modalidade liner, foram introduzidas tecnologias 

de fim de tubo e tecnologias mais limpas. Não obstante se considere algum êxito nessas 

medidas, a inconstância das condições marítimas de navegação, falhas humanas e/ou 

instrumentais podem provocar acidentes e incidentes no meio marinho que tenham o 

condão de provocar sérias poluições.  

Os seguros marítimos que cobrem acidentes e incidentes com navios não 

apresentam cláusulas standards que contribuam de forma direta com a proteção do meio 

ambiente marinho. Suas cláusulas estão vinculadas basicamente à proteção do navio e das 

mercadorias que estão sendo transportadas.  

Além disso, a definição de responsabilidade por danos ambientais provocados 

por embarcações bem como a indenização e a compensação, dos afetados pela poluição, 

é precária no âmbito do ordenamento internacional. As normas internacionais, 

especificamente da CONVENMAR e da Organização Marítima Internacional bem como 

da MARPOL 73/78 e dos seus Anexos com o Código IMDG e a SOLAS, encontram 

inúmeros percalços para sua efetividade.  

Os Estados não possuem recursos humanos qualificados e/ou suficientes de 

fiscalização da obediência das normas internacionais; e, embora assinem as Convenções 

Internacionais, que tenham o condão de proteger o meio ambiente marinho, deixam de 

internalizá-las no seu ordenamento interno. Os documentos internacionais, por sua vez, 

possuem inúmeras lacunas prescritivas, o que dificulta a preservação do meio ambiente, 

percalço ainda reforçado pela grande parte de normas serem apenas soft norms.  

Esses fatores podem demonstrar a existência de verdadeira insuficiência no 

tratamento das questões ambientais, nas relações comerciais e estatais, por via marítima. 

No entanto, o contexto de governança ambiental privada molda caminhos para que haja 

maior e mais forte possibilidade de atuação complementar do setor privado que, diferente 

do público, não se utiliza de coerção, mas de persuasão para fazer valer seu conjunto 

regulamentativo. 

A governança privada ambiental ou, na sigla em inglês, PEG -Private 

Enviromental Governance-, que, por sua vez, está inserida no que se denomina de 

governança global, implica na atuação das corporações transnacionais e dos stakeholders 

na exigência de transparência e de responsabilização do setor empresarial por questões 

relacionadas a questões sociais e, principalmente, ao meio ambiente. Tal atuação encontra 
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guarida no espaço globalizado, na medida em que a globalização proporciona meios para 

que diversos atores, tanto estatais quanto não-estatais, formulem normas institucionais ou 

privadas, respectivamente.  

 A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, A/RES/70/1, em seus 

17 objetivos e 169 metas apontou para a fundamentalidade dos papéis do capital público 

e do privado. Segundo esse documento internacional, os Estados devem garantir 

instrumentos seguros que possibilitem a participação do público bem como meios de 

comunicação pluralistas que possibilitem o efetivo monitoramento, prestação de contas e 

responsabilização dos atores, públicos ou privados, que causem danos ao meio ambiente. 

A Agenda 2030 ainda reconhece a necessidade de investimento na estrutura dos meios de 

transporte que comprovaram ser complementos necessários da industrialização e do 

desenvolvimento urbano.   

Portanto, é inegável a influência que as corporações transnacionais possuem 

não só no mundo, mas em âmbito regional e local. Assim como é patente a influência das 

empresas de transporte, por via marítima, no mercado internacional tanto pela 

importância e magnitude do comércio marítimo quanto pelo tempo em que as navegações 

se consolidaram.  

No âmbito da governança ambiental privada, os contratos podem servir para 

instrumentalizar objetivos que, originalmente, são públicos, na medida em que são uma 

forma de comunicação no contexto fragmentado, descentrado e transnacional de 

discursos no mundo globalizado. Os contratos são fenômenos que não se restringem ao 

Estado-nação, sendo influenciados por processos transnacionais e dinâmicos, 

fundamentalmente, para atender as necessidades de mercado.  

Coadunando-se com este aspecto e com os Princípios Orientadores das 

Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos, as companhias marítimas, pelo 

modal liner, podem formalizar contrato entre si, cujo objeto seja a definição de 

responsabilidade sobre dano ambiental advindo de incidentes e acidentes. Mediante o 

disposto nesse contrato, cada companhia obrigar-se-á a incluir cláusulas-padrão de 

proteção do meio ambiente, no Bill of Landing, baseados nos elementos de imputação de 

responsabilidade por dano marítimo.  

Forma-se regime de responsabilidade ambiental que não dependerá da 

definição da prescrição executiva nem prescritiva das Convenções Internacionais de 

proteção do meio ambiente. As cláusulas-padrão devem abordar tanto a imputação de 

responsabilidade quando o fato jurídico envolver navio-navio, sob modal liner; ou navio-
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objeto, quando se trata de navio liner envolvido em acidente com formações geológicas, 

estreitos, faróis ou mesmo com outro navio que esteja sob outra forma de navegação.  

A disposição, nos contratos de transporte de mercadorias, na navegação liner, 

de responsabilidade dos agentes envolvidos na ação de provocar dano marinho não apenas 

complementa as lacunas dos seguros marítimos, mas também complementa as carências 

da ação estatal. Os contratos, como base das negociações entre as partes comerciais, 

possuem resolução rápida e eficiente quando da ocorrência de qualquer violação de seus 

dispositivos, o que se concilia e harmoniza com a emergência de se resolver dano que 

tenha sido provocado no meio ambiente marinho. 

A efetivação dessa complementação à salvaguarda do meio ambiente marinho 

contra a poluição advinda de acidentes e incidentes, embora possa encarecer o transporte 

de mercadorias, é necessária diante da indispensável proteção dos ecossistemas marinhos, 

cuja complexidade e importância são patentes. Dessarte, esta compreensão implica na 

efetivação de cadeia de serviço responsável, na medida em que a atuação empresarial 

deve conter normas éticas e que beneficiem não só as partes envolvidas no negócio 

marítimo, mas também toda a sociedade. 

As imposições de padrões ambientais, como cláusulas-padrão de disposição 

sobre a responsabilidade dos atores envolvidos nos negócios de transporte de mercadorias 

pela poluição que possa ser provocada quando do abalroamento   de navios, nos 

contratos de transporte de mercadorias, na navegação por linha, podem estimular as 

empresas a realizarem inovações tecnológicas. Ademais, cláusulas que determinem que 

apólice de seguro ambiental deverá ser realizadas, mediante o estabelecimento dos 

requisitos mínimos exigíveis, possuem o mesmo fim, qual seja, o de estimular a realização 

de tecnologias de final de tubo e de tecnologias limpas mais eficazes. 

Desse modo, compreende-se que os contratos internacionais realizados no 

âmbito da navegação liner, podem servir como instrumentos de proteção do meio 

ambiente. Não se aponta como a solução última na proteção do meio ambiente marinho 

contra a poluição provocada por embarcações. 

Foca-se apenas que instrumento comumente utilizado em todos os negócios 

marítimos pode ser relido de modo a trazer benefícios ao meio ambiente marinho. Isso 

encontra guarida na nova lógica comercial que se solidifica mediante a governaça 

ambiental privada, no contexto de governança global, e o princípio do desenvolvimento 

sustentável que tende a ser concretizado para se obter produto/serviço competitivo no 

mercado.  
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