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RESUMO

A monografia apresenta uma análise histórica e legislativa do Direito Marítimo,

com  foco  no  Direito  brasileiro,  para  ao  final,  a  luz  do  conhecimento  construído,

verificar, com base em um caso concreto envolvendo uma empresa holandesa e uma

embarcação liberiana, com hipoteca devidamente registrada na Libéria, como foi e deve

ser aplicado as normas marítimas brasileiras. Na análise histórica é demonstrado todo o

percurso legislativo do ocidente,  de onde começou os costumes, como o comércio e

navegação andaram em conjunto, e como se deu o desenvolvimento de suas normas.

Ainda  será  delimitado  o  desenvolvimento  nacional  e  como  se  encontra  o  direito

marítimo na atualidade. Na análise legislativa será apontada as disposições normativas

de maior relevância para o caso de barcos internacionais com hipotecas, delimitando a

competência  do  Tribunal  Marítimo  brasileiro,  quais  normas  se  aplicam  para  as

embarcações nacionais e quais normas se aplicam para embarcações estrangeiras. Por

fim, será transcrito um resumo do caso, que por enquanto se encontra suspenso para

pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, e a discussão acerca dos julgados e dos

argumentos levantados pelas partes, para uma melhor análise da aplicação da hipoteca

marítima no mundo atual, e como deveria o judiciário se portar. Por fim, espera-se que

esta monografia possa servir como um incentivo para maior interesse e discussão sobre

esta área tão esquecida do Direito nacional.

Palavras-chave: Hipoteca Marítima. Direito Internacional. Reconhecimento de Direito

Estrangeiro. Convenção de Bruxelas.
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1. INTRODUÇÃO

Esta  monografia  estuda  a  relação  de  hipoteca  marítima  criada

internacionalmente, de forma a desenvolver quais os caminhos que nossa jurisprudência

pode e deve seguir no caso concreto.

No primeiro capítulo, será tratada toda a evolução histórico jurídica do Direito

Marítimo e Comercial, institutos que se desenvolveram em conjunto, com menção dos

institutos comerciais não relacionados à hipoteca marítima. Assim, será demonstrado o

desenvolvimento  do  Direito  Marítimo,  e  sua  necessidade,  atualmente  e  em  épocas

passadas,  de  normas  interjurisdicionais  para  uma  maior  segurança  em  relações

internacionais.

No capítulo segundo, será exposto as normas vigentes do direito marítimo, nos

pontos da Hipoteca Marítima. Será tratada as leis e convenções onde as normas ainda se

aplicam no Brasil, em cunho intra e internacional. Assim será possível um entendimento

do funcionamento do Direito Marítimo brasileiro sua consequente aplicação..

Finalmente, terminaremos no capítulo terceiro, com a exposição de um caso que

está para ser julgado no STJ, envolvendo a hipoteca marítima de uma embarcação de

bandeira  Liberiana  e  propriedade  holandesa.  Em conjunto,  aplicaremos  o  visto  nos

capítulos primeiro e segundo para desenvolver conclusões sobre o assunto, de forma a

construirmos  um  conhecimento  bem  fundamentado  e  analisarmos  as  possibilidades

jurídicas no caso concreto.
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2. BREVE HISTÓRICO DO DIREITO COMERCIAL E MARÍTIMO

2.1 - CRIAÇÃO DO COMÉRCIO: ANTIGUIDADE E IDADE MÉDIA

No princípio  da  civilização,  os  grupos  sociais  existentes  buscavam  recursos

necessários somente para sua subsistência, produzindo material necessário ou buscando

na natureza. Com o crescimento destes grupos, essa sistemática não mais supre suas

necessidades, de forma que os vários grupos começaram a trocar bens por outros, dado

o excesso de um recurso para um grupo e a escassez para outro.1

Porém,  nova  problemática  surge.  Como  trocar  quando  um  grupo  não  havia

recursos desejados por outro grupo? Assim se criou um recurso que possa ser permutado

por  qualquer  outro,  dando  a  ele  valor:  a  moeda.  Com  este  invento,  subsequente

desenvolvimento de toda um organismo social de compras, vendas e trocas de moedas

por serviços nasceu; a atividade comercial.2

Analisando  as  grandes  civilizações  ocidentais,  é  possível  encontrar

regulamentação incidente sobre atividade comercial,  mas não se pode considerar um

Direito Comercial propriamente dito. Os fenícios, povo praticante do comércio em larga

escala, não possuíam regras especiais para relações comerciais. Na Grécia, contratos de

cunho comercial, como o câmbio marítimo, aparecem, regulados pelas normas gerais.3

Todavia, no âmbito oriental, historiadores encontram normas comerciais no Código de

Manu, na Índia, e o Código de Hammurabi, na Babilônia.4

Nesta  época,  o  maior  desenvolvimento  acontece  no  comércio  marítimo.  As

cidades  costeiras  florescem  e  uma  série  de  costumes  e  usos  passam  a  regular  as

transações.  Tais  costumes  constituíam leis  particulares  de  cada  cidade,  e  entre  elas

convênios e tratados determinando certos usos como normas a serem seguidas. A ilha de

Rodes,  como  exemplo,  possuía  vários  desses  usos,  chamadas  de  leis  ródias,  que

posteriormente foram aplicadas a todo o território romano.5

1MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 37.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 31.

2Idem, pp. 31-32.

3Idem, p. 33.

4REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial Vol. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
11. 
5MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 37.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 34.
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Mesmo os romanos, que apesar de configurados como guerreiros primeiramente,

conheceram do comércio, mais especificamente atividades mercantis, dada sua estrutura

social com base na propriedade e atividades rurais.6 

Sua prática não era exercida diretamente por aqueles nascidos em Roma, mas

sim por seus escravos.  Também não existia um conjunto de regras especiais  para as

relações comerciais, não configurando um Direito Comercial próprio.

Contudo, o comércio de moedas era praticado em larga escala, em conjunto do

comércio marítimo, agora bem desenvolvido. Sobre este último, o Imperador Caracala

fez com que a lei  Rhodia de Jactu,  lei  da ilha de Rodes,  fosse aplicada em todo o

Império,  possibilitando  o  direito  do  capitão  de  alijar  a  mercadoria  ao  mar,  quando

constituísse perigo para embarcação.

Interessante que Roma, berço de tantos institutos jurídicos atuais, teve tímida

participação no Direito Marítimo e Comercial, devido sua organização social.

Assim se inicia o processo histórico da criação de um Direito Comercial, a partir

de regras especializadas inseridas no Direito Civil antigo. Ainda hoje a parte relativa a

contratos e obrigações tem forte base do Direito Civil.7

Em suma, na Idade Antiga, já se aponta a importância da legislação marítima,

mesmo que de forma de normas escassas. Não somente, mas já existe a ideia de uma

integração  de normas entre  as  várias  localidades  de forma a unificar  os costumes e

favorecer o comércio entre estes locais. Será visto mais adiante que esta tendência volta

a aparecer sempre que há uma estabilidade na normatização dos institutos.

Avançando para a Idade Média, é nesta fase da história que se verifica o Direito

Comercial como um conjunto de normas jurídicas especiais, diversas do Direito Civil.

Com o desenvolvimento do comércio marítimo no Mediterrâneo, as cidades costeiras

tornam-se centros comerciais de grande importância. Êxodo rural dos ricos proprietários

feudais,  onde,  nas  cidades,  se  associavam  a  comandantes  de  navios  através  de

comendas.8 

Tais  comendas  demonstravam  a  evolução  das  sociedades  marítimas,

ordinariamente  constituídas  pelo  sócio  que  permanecia  no  local,  arriscando  suas

riquezas  patrocinando a  viagem,  e  outro  que,  no  curso  da  mesma,  negociava  pelos

6REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial Vol. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
11. 

7MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 37.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 34-
35.
8Idem, p. 35.
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mercados por onde passava, para no final dividirem os lucros. Tais sociedades muitas

vezes nasciam para uma única viagem, e eram estabelecidas, na época, como contratos.9

Navios cortavam os mares transportando abundantes recursos e traziam de outras

terras  exóticos  e/ou  manufaturados  produtos,  e,  em  terra,  se  desenvolviam  núcleos

comerciais,  como  Lyon,  situada  próxima  da  grande  estrada  ligando  Reno  ao

Mediterrâneo.  Esta  era  a  situação  econômico/comercial  do  momento.  Cada  porto

constitua um núcleo comercial com seus costumes e usos próprios, que eram seguidos

por todos os comerciantes.10

Consequente, formaram-se centros de grandes negócios, os mercados e as feiras.

Os  mercados  eram  locais  na  cidade  onde  agricultores  vendiam  seus  produtos  e

adquiriam  bens,  inclusive  de  produção  citadina.  As  feiras  eram  eventos  onde

comerciantes   de várias e distantes  regiões se reuniam em dias certos,  normalmente

trimestralmente,  para  fazerem  trocas  dos  seus  produtos.  O  Estado,  que  usufruía

impostos nas feiras, as estimulava e criava normas específicas para elas, garantindo seu

acontecimento.11

Tamanho  o  desenvolvimento  do  comércio  medieval  que  os  comerciantes

começaram a se reunir em corporações. Estes tinham patrimônios próprios, compostos

por  cônsules  eleitos  por  uma  assembleia,  havendo  funções  políticas,  executivas  e

judiciais, se guiando pelos usos e costumes entre comerciantes para dirimir as contendas

e  punir  os  culpados.12 Tais  normas  a  serem  aplicadas  eram  escritas,  em  ordem

cronológica, nos Estatutos das cidades, incidindo sobre todos os que compareciam às

feiras,  denotando  caráter  internacional.  Assim,  se  denota  um  direito  comercial

extremamente subjetivista a serviço do comerciante,  autônomo em relação ao direito

territorial, civil, de caráter nitidamente cosmopolita.13 

Vários institutos do Direito Comercial assim se originam e se desenvolvem neste

período.  Bancos  se  tornaram  poderosos,  com  um  conjunto  de  normas  especiais

regulando suas atividades. Letra de câmbio, anteriormente comprovante de depósito, se

torna uma ordem de pagamento a terceiros. O processo de falência se estruturou melhor

e as primeiras sociedades mercantis aparecem. No comércio marítimo, o contrato de

9NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial & de Empresa. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, pp. 30-31.
10MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 37.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 35.

11Idem, p. 35.

12MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. ed. atualizada 
por Ricardo Negrão, Campinas: Bookseller, 2000, pp. 68-69.
13REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial Vol. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 13. 
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câmbio marítimo, anteriormente taxado como usura e assim condenado, se tornou o

seguro marítimo, obtendo o mesmo resultado, revestindo-se de empréstimo em venda

condicional.14

Foi, logo, na Idade Média onde surgem e tomam corpo os principais contratos

comerciais:  transporte,  comissão,  sociedades,  seguro  marítimo.  Ainda,  as  primeiras

regras  escritas  do  Direito  Mercantil  aparecem,  como no  Século  XVI,  na  França,  o

Guidon de la Mer,  código marítimo importante dedicado ao seguro marítimo, e,  nas

cidades do norte da Europa, o Jus Hanseaticum Maritimum, código de 1614, regulando

matéria de navegação, excetuado seguro marítimo.15

Assim,  na  Idade  Média  se  encontra  o  maior  desenvolvimento  do  Direito

Comercial. As normas se tornam mais complexas, novos institutos jurídicos são criados,

e  pela  complexidade  se  estabelecem  jurisdições  privadas  de  forma  a  manter  a

estabilidade entre comerciantes.

Também  se  encontra  grande  desenvolvimento  no  Direito  Marítimo,  como

consequência, por ser ainda o maior meio de comerciar entre distantes localidades. Por

causa destes e outros desenvolvimentos, começa a aparecer garantias para navegações, e

outros contratos, dado a participação maior do que poderia ser considerada a burguesia

da época, injetando dinheiro no mercado comercial. 

2.2  -  MERCANTILISMO  DOS  SÉCULOS  XVII  E  XVIII  E  LIBERALISMO

ECONÔMICO DO SÉCULO XIX

A evolução  das  grandes  sociedades,  o  desenvolvimento  de  redes  comerciais

entre Oriente e a Europa caracterizam o Mercantilismo dominante dos século XVII e

XVIII,  sendo de destaque a rota da seda, conhecida como o comércio com as Índias,

uma forma de comércio que começava ter o papel atuante do Estado, pois somente com

a autorização dos senhores da cidades e dos monarcas que possibilitavam tal comércio.16

A lenta inserção da autoridade do Estado nas regras mercantis era predominante

na questão de aceitá-las e ratificá-las, não sendo caracterizado pela imposição de regras

ou intervenção estatal na economia como hoje se concebe.

14MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 37.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 36.

15Idem, p. 36.

16NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial & de Empresa. 9.ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 32.
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Somente  disposições  esporádicas  existiam,  em  alguns  países.  Os  primeiros

corpos  legais  traçando  normas  minuciosas  sobre  as  atividades  comerciais  foram  as

Ordenanças Francesas, baixadas por Luís XIV. A primeira destas, de 1673, se referia ao

comércio  terrestre,  e  foi  denominada de  Código Savary,  dada a contribuição de um

comerciante de mesmo nome para sua feitura. Ainda houve a Ordenança da Marinha,

de 1681, não havendo uma influência tão forte quanto o Código Savary.17

Nota-se que este é um período de organização legislar,  de forma a promover

criação de um sistema mais organizado de normas. Com a fabricação do primeiro corpo

legal na França, está se torna a ponta da lança para muitas outras legislações, a partir de

napoleão, como será visto a seguir.

Como  consequência  dos  corpos  legais  desenvolvidos  na  França,  houve  o

primeiro Código Comercial, que se utilizou da base jurídica criada pelo Código Savary

e a Ordenança da Marinha, promulgada por Napoleão em 1807, entrando em vigor no

primeiro dia de janeiro de 1808.

Tal  Código  não  trouxe  grandes  inovações,  reproduzindo  grande  parte  da

normatividade existente nas Ordenanças, mas em contrapartida foi de grande influência

para  uma multitude de  legislações  posteriores,  como o Código  do Haiti  de 1820,  o

espanhol  de  1829,  o  português  de  1833 e  o  brasileiro  de  1850,  ainda  parcialmente

vigente no que tange o direito marítimo.18

Esta influência trouxe consigo o conceito objetivo de comerciante, definindo-o

como aquele que pratica, com habitual profissionalidade, atos de comércio. Tal conceito

afasta o conceito precedente, a ideia de um direito de comerciantes, para estabelecer o

Direito Comercial como direito dos atos de comércio. A adoção deste conceito se dá

como resultado da expansão da autoridade e da jurisdição das corporações de comércio,

abrangendo qualquer comerciante, previamente matriculado ou não.19

Todavia,  tanto   Código  Francês  quanto  os  demais  seguintes,  por  força  das

periódicas inovações no Direito Comercial  características do mundo moderno, foram

constantemente  modificados,  e  muitas  vezes  revogados,  completa  ou  parcialmente,

passando a novos regulamentos da matéria.20

17MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 37.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 37.

18Idem, p. 37.

19NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial & de Empresa. 9.ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 32.
20MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 37.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 37.
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Assim,  é  denotado  um  movimento  de  unificação  na  legislação

marítima/comercial com a adoção dos institutos franceses em muitos outros países, de

forma  a  existir  uma  conceituação  geral  pacífica  entre  os  mesmos.  Deste  ponto  em

diante,  a  legislação  comercial  marítima  não  se  desenvolve  muito  além,  somente  o

âmbito comercial que é revolucionado com a teoria da empresa, que não tem grande

relevância para o que se é proposto a tratar.

2.3 - SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DIREITO COMERCIAL E

MARÍTIMO NO BRASIL

Durante o período de colônia, as  relações jurídicas eram pautadas todas pela

legislação portuguesa, como não poderia deixar de ser. Assim, anterior a uma legislação

própria, imperavam as Ordenações Filipinas, sob a influência do direito canônico e o

direito romano.21 

O direito comercial brasileiro se inicia com a chegada da família real, protegida

pela força naval inglesa, forçada pelas forças napoleônicas, em 24 de janeiro de 1808.

Neste  momento,  há a  abertura  dos portos às  nações  amigas,  decretada com a Carta

Régia de 28 de janeiro de 1808, e consequentes atos de disciplina do comércio, como o

Alvará  de  23  de  agosto,  instituindo  o  Tribunal  da  Real  Junta  do  Commercio,

Agricultura,  Fabricas e Navegação.  Tal  normatização da colônia visava muito mais

atender às pressões da Inglaterra, cobrando pela proteção oferecida, do que propiciar as

condições de vida reclamadas pela corte real portuguesa.22

A  partir  deste  ponto,  o  Brasil  viveu  uma época  de  crescimento  econômico,

chegando  a  ser  mais  atraente  que  alguns  lugares  da  Europa.  Tanto  foi  que  o  rei

português adiou ao máximo seu regresso, dado que os invasores franceses já haviam

sido expulsos de Portugal desde 1809 e Napoleão já havia sido derrotado em 1815. A

corte, porém, continuava sediada no Rio de Janeiro, desenvolvendo empreendimentos

até 1821.23

21REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial Vol. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 16. 

22COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 1 : Direito de Empresa. 16. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 41.
23Idem, p. 41.
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O  rompimento  da  dependência  econômica  com  a  metrópole,  em  razão  da

expansão  do  cenário  e  presença  de  potências  europeias  no  comércio  brasileiro,

reclamava independência política, que veio a ocorrer em 1822.

Para suprir a carência normativa, a Assembleia Constituinte e Legislativa, eleita

em 1823, determinou a aplicação das leis portuguesas vigentes na data do retorno de D.

João VI a Portugal.24 Dentre estas, importante ressaltar a  Lei da Boa Razão, em que

matéria  comercial  determinava  a  observância  das  leis  vigentes  nas  “nações  cristãs,

iluminadas e polidas, que com elas estavam resplandecendo na boa, depurada e sã

jurisprudência”.  Assim,  passaram o Código  Comercial  napoleônico,  o  espanhol  e  o

português a constituir as normas disciplinadoras da atividade econômica.25

Todavia, em consequência a seus anseios soberanos, exigia-se a criação de um

direito próprio, em sintonia com os interesses e desenvolvimentos do jovem império.

Após morosa tramitação, o Código Comercial Brasileiro finalmente é sancionado em 25

de junho de 1850.26 Este diploma, até hoje elogiado graças a sua precisão e técnica, teve

como fontes o Código francês de 1807, o espanhol de 1829 e o português de 1833.27 

Passa, então, o Código a sofrer as modificações provenientes com os avanços e

mudanças de desejos consequentes do passar dos tempos. Houve unificação do processo

judicial pela Lei 2.662, de 1875, extinguindo os Tribunais do Comércio. A Lei 1350 de

1866, transforma o juízo arbitral, anteriormente obrigatório, em facultativo. Em 1882,

sociedades anônimas se desprendem do Estado e passam a ser livremente constituídas.

O Decreto 2044, de 1908, atualiza o nosso direito cambiário.28

No âmbito marítimo, após o Código comercial de 1850, as próximas evoluções

vieram com a Constituição de 1934, onde criou um título relativo à ordem econômica e

social,  de  forma  a  preocupar  o  legislador  em nacionalizar  a  marinha  mercante,  ao

determinar: 

“Art. 132. Os proprietários, armadores e comandantes de navios nacionais, bem

como tripulantes na proporção de dois terços, pelo menos, devem ser brasileiros natos,

reservando-se a estes a praticagem das barras, portos, rios e lagos.”

24Idem, p. 42.

25REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial Vol. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 17.

26COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 1 : Direito de Empresa. 16. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 42.

27REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial Vol. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 17.
28Idem, p. 18.
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Todavia  esse  princípio  constitucional  era  abrangente,  tornando  privativa  de

brasileiros natos a propriedade de navios de qualquer tipo.  Como não havia grandes

empresas envolvidas no transporte marítimo, a Constituição só cogitou de proprietários

pessoas físicas.29

No mesmo ano, o Tribunal Marítimo foi fundado, nele se passando a cumprir os

registros anteriormente feitos no Tribunal Comercial.

Durante os próximos corpos legislativos, há grande discussão sobre a restrição

de somente brasileiros  podem ser proprietários  de  embarcações  brasileiras,  mas que

fatalmente  se  encontra  na  importância  de  que  somente  brasileiros  podem  ser

proprietários de embarcações.30

Como se  pode ver,  o  Direito  Marítimo Brasileiro  nasce  de  forma  tardia  em

comparação  com o resto  do  ocidente.  Houve  anos  e  anos  de  construção  legislativa

adotada, graças a abertura dos portos e sequente independência. Importante notar que

ainda  em  vigor  se  encontra  as  disposições  do  código  de  1850,  nos  pontos  as

embarcações.

Assim  nota-se  a  abrangência  da  influência  do  Código  Napoleônico,  que  se

tornou modelo tanto para o Brasil como tantos outros Estados, dentre eles o português e

o espanhol, como fonte de uma doutrina mundial no que tange o direito comercial da

época, e até hoje deixa sua marca.

2.4 - DIREITO MARÍTIMO ATUALMENTE

Do início do Século XX até hoje, a comunidade internacional se interessa em

manter uma legislação marítima unificada, de forma a facilitar a aplicação do direito

uniforme  entre  jurisdições  e  garantir  que  institutos,  como  a  hipoteca,  tenha  certa

eficácia, pois uma hipoteca sobre navios que não tem validade em território estrangeiro

não serve para sua utilidade.

Duas  convenções  internacionais  se  destacam  neste  ponto:  a  Convenção  de

Bruxelas de 1926 e a Convenção de Bruxelas de 1952. O Brasil somente é signatário da

29BIOLCHINI, Monique Calmon de Almeida. A Nacionalidade no Registro da Propriedade 
Marítima no Brasil, Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/download/59884/58204>. Acesso em: 01 
de maio de 2017, p. 66-67. 
30Idem, pp. 69-72
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primeira,  mas,  inexoravelmente,  por  o  Direito  marítimo  comercial  ser  um  âmbito

fortemente ligado a relações internacionais, a segunda também influencia no cenário.

A convenção de 1926 passou por mais de vinte anos de deliberações pelo Comité

Internacional  Marítimo.  Um dos  principais  propósitos  da  convenção  era  garantir  o

reconhecimento nas cortes de um país a validade das hipotecas marítimas executadas de

acordo com as leis de outro país, um problema gritante à época. No início da instituição

de hipotecas marítimas, várias cortes não aceitavam a hipoteca extranacional. 31

Outro problema da época de criação da convenção de 1926 era quais créditos

deveriam ser prioritários à  hipoteca.  Até mesmo em países  que aceitavam hipotecas

marítimas de nacionalidade distinta, tais  hipotecas  eram tratadas como inferiores  em

prioridade do que a maioria dos outros créditos. Ainda, conforme o navio viajava, mais

e  mais  créditos  agregavam ao navio,  de forma a prejudicar  ainda mais  a  segurança

buscada pela hipoteca.32

Com  a  convenção,  a  ideia  de  que  validade  da  hipoteca  marítima  deve  ser

governada pela lei do país da bandeira ganhou aceitação da comunidade internacional,

de forma que até em países não consignatários,  como Estados Unidos e a Inglaterra

aplicavam e aplicam este princípio.33

Todavia, a convenção não foi uma panaceia para todos os males. O problema do

paroquialismo já se previa em outros países, como os Estados Unidos, onde, em 1962,

Richard  Gyory  discutia  a  possibilidade  de  advogados  e  juízes,  por  não  atuarem no

âmbito das normas internacionais com frequência, não tem conhecimento de questões

jurídicas diferentes daquelas que eles estão acostumados. A presença de questões legais

internacionais  apresenta  para  o  advogado  e  ao  juiz  um  espectro  crescente  de

desconhecimentos, que pode tendenciar estes juristas para uma racionalidade conhecida

para escapar desta penumbra.34

Porquanto existem desarmonias nascentes da Convenção de Bruxelas de 1926,

como a aplicação das normas gerais diferenciada para cada país signatário, não seria

justo dizer que tal convenção acabou por aumentar problemas no âmbito internacional.

31KRIZ, John M., Ship Mortgages, Maritime Liens, and their enforcement: The Brussels 
Conventions of 1926 and 1952 - PART I, 31 Duke Law Journal, Vol. 1963: 671. Disponível 
em: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1880&context=dlj , Acesso em 
15 de abril de 2017, p. 676

32Idem, p. 677

33Idem, p. 676

34GYORY, Richard, Security at Sea: A Review of the Preferred Ship Mortgage, 31 Fordham
L. Rev. 231 (1962). Disponível em: http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol31/iss2/1 , Acesso em 15 
de abril de 2017, p. 248
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Muito pelo contrário, este tratado produziu um único molde de referência onde juízes e

advogados de múltiplos países podem analisar sem o intermediário de um expert em

legislação internacional.35

Já  a  Convenção  de  1952  trouxe  uma complementação  importante,  pois  uma

questão crucial permanecia em aberto: como proceder com a execução dos direitos dos

credores e credores hipotecários? Nos Estados Unidos, qualquer requerente possuindo

uma garantia marítima poderia perseguir a obrigação com um processo detendo o navio,

enquanto que na Inglaterra, o direito para o arresto do navio era mais limitado. Já na

Europa e América Latina, a lei em geral limita estritamente sobre o direito de deter uma

embarcação antes da adjudicação de um processo.36 

Isto se dá também pela diferenciação entre hipoteca do direito anglo-saxão e o

continental, encabeçado pela França. No primeiro, a hipoteca aparece quando o devedor

hipotecário possui o título legal sobre o navio, e pode usá-lo enquanto cumprir as suas

obrigações. No segundo, a hipoteca cria um ônus específico sobre o navio, porém este

ainda é propriedade do devedor hipotecário.37

Infelizmente, não havia segurança suficiente para aqueles hipotecários e outros

credores,  de  forma  que  a  delegação  americana,  em  1949,  instigou  o  Comité

Internacional Marítimo a criar uma convenção de arresto, que fortaleceu o direito dos

credores marítimos fazendo o remédio provisional do apreendimento mais disponível.38

Tanto  a  Convenção  de  Bruxelas  de  1926  quanto  a  de  1952  não  somente

influenciam  no  âmbito  jurídico  dos  países  signatários,  mas  também  se  tornaram

modelos  para  legislações  de  outros  países,  os  quais  não-signatários  ou  aderentes

formalmente as convenções. Dentre estes países estão Egito (Lei n. 35 de 1961), Israel

(Lei n. 5720, de 1960), Japão (Código Comercial do Japão, arts. 842-851, em conjunto

35Idem , fl. 256

36 KRIZ, John M., Ship Mortgages, Maritime Liens, and their enforcement: The Brussels 
Conventions of 1926 and 1952 - PART II, 31 Duke Law Journal, Vol. 1964: 70. Disponível em:
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1894&context=dlj , Acesso em 15 de
abril de 2017, p. 71

37 BIOLCHINI, Monique Calmon de Almeida. A Nacionalidade no Registro da Propriedade 
Marítima no Brasil, Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/download/59884/58204>. Acesso em: 01 
de maio de 2017, Acesso em 15 de abril de 2017, p. 65. 

38KRIZ, John M., Ship Mortgages, Maritime Liens, and their enforcement: The Brussels 
Conventions of 1926 and 1952 - PART II, 31 Duke Law Journal, Vol. 1964: 70. Disponível em:
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1894&context=dlj , Acesso em 15 de
abril de 2017, pp. 71-72
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com o Código Civil  do Japão, arts.  303-305/333-337), Líbano (Código do Comércio

Marítimo, arts. 48-60) e Tunísia (Código do Comércio Marítimo da Tunísia, de 1962).39

Ainda,  países  signatários  também  desenvolveram  legislações  baseadas  nas

convenções, como a Bélgica (Código Comercial da Bélgica, de 1928), a França (Lei de

Abril 19, 1949, modificando o Código de Comércio Francês, nos arts. 190-196), a Itália

(Código de Navegação Italiano de 1942, arts. 548-564) e a Polônia (Código Marítimo

Polonês, de 1961).40

De tal forma, o direito marítimo atual é eminentemente internacional, havendo

múltiplas  convenções  procurando  harmonizar  as  várias  jurisdições  concorrentes  e

unificar as normas comerciais marítimas.

Não é de se impressionar que o Brasil tenha uma legislação tão escassa no que

tange o tópico de Direito Marítimo, ou que haja tão pouca discussão acerca do tema.

Como pode-se ver no exposto, toda a construção da normatividade comercial e

marítima  se  deu,  no  que  tange  a  cultura  jurídica  ocidental,  na  Europa  e  regiões

próximas, desde anterior a Idade Média. De tal forma, a regulamentação brasileira muito

mais se utiliza dos conhecimentos, não havendo grande atuação na construção destes.

39KRIZ, John M., Ship Mortgages, Maritime Liens, and their enforcement: The Brussels 
Conventions of 1926 and 1952 - PART I, 31 Duke Law Journal, Vol. 1963: 671. Disponível 
em: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1880&context=dlj , Acesso em 
15 de abril de 2017, p. 675
40Idem , p. 675
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3. NORMAS DE DIREITO MARÍTIMO

3.1 - LEI 566, DE 25 DE JUNHO DE 1850

Considerando que a parte referente ao Direito Marítimo do Código Comercial de

1850 continua em vigor, não é temerário afirmar que ainda existe resquícios da primeira

lei comercial brasileira, baseada no código de Napoleão. Não somente, como a única

parcela desse corpo normativo não revogado é exatamente a do comércio marítimo.

Antes de continuar,  importante notar  que no Tribunal  Marítimo, fundado em

1934, se passou a cumprir os registros que serão explanados a seguir,  de forma que

sempre que houver citado o Tribunal do Comércio,  entenda que, hoje, será feito  no

Tribunal Marítimo.

Em  seu  primeiro  título,  define  vários  aspectos  das  embarcações  brasileiras,

definindo que somente “súditos do império”,  atualmente cidadãos brasileiros, podem

gozar das prerrogativas e favores concedidos a embarcações brasileiras, não podendo

pertencer,  em  parte  ou  no  todo,  a  estrangeiro.  Assim,  fica  clara  a  restrição  de

embarcações brasileiras para brasileiros somente.

Art.  457  -  Somente  podem  gozar  das  prerrogativas  e  favores
concedidos  a  embarcações  brasileiras,  as  que  verdadeiramente
pertencerem a súditos do Império, sem que algum estrangeiro nelas
possua parte ou interesse.

Provando-se que alguma embarcação, registrada debaixo do nome de
brasileiro, pertence no todo ou em parte a estrangeiro, ou que este tem
nela algum interesse, será apreendida como perdida; e metade do seu
produto aplicado para o denunciante, havendo-o, e a outra metade a
favor do cofre do Tribunal do Comércio respectivo.

Os súditos  brasileiros  domiciliados em país  estrangeiro  não podem
possuir embarcação brasileira; salvo se nela for comparte alguma casa
comercial brasileira estabelecida no Império.

Também define que toda embarcação brasileira, destinada a navegação em alto

mar, deve ser registrada no Tribunal do Comércio, e caso seja de construção estrangeira,

deve informar a nação que pertencia, nome que tinha e mudou, e o título que passou a

ser de propriedade brasileira.

Art. 460 - Toda embarcação brasileira destinada à navegação do alto
mar,  com exceção somente das que se empregarem exclusivamente
nas pescarias das costas, deve ser registrada no Tribunal do Comércio
do domicílio do seu proprietário ostensivo ou armador (artigo nº. 484),
e sem constar do registro não será admitida a despacho.
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Art. 462 - Se a embarcação for de construção estrangeira, além das
especificações sobreditas, deverá declarar-se no registro a nação a que
pertencia, o nome que tinha e o que tomou, e o título por que passou a
ser de propriedade brasileira; podendo omitir-se, quando não conste
dos documentos, o nome do construtor.

Ainda  em  seu  primeiro  título,  define  que  as  hipotecas  e  alienações  de

embarcações brasileiras só podem ser feitas com escritura pública, atualmente também

no próprio Tribunal Marítimo.

Art.  468  -  As  alienações  ou  hipotecas  de  embarcações  brasileiras
destinadas à navegação do alto-mar, só podem fazer-se por escritura
pública, na qual se deverá inserir o teor do seu registro, com todas as
anotações que nele houver (artigo nºs 472 e 474); pena de nulidade.

Todos os aprestos, aparelhos e mais pertences existentes a bordo de
qualquer  navio  ao  tempo  da  sua  venda,  deverão  entender-se
compreendidos nesta, ainda que deles se não faça expressa menção;
salvo havendo no contrato convenção em contrário.

Por fim, também dispõe, em seu primeiro título, regras de venda de navios e

embarcações, dispondo sobre os créditos que serão passados e como devem ser passados

e registrados.

Das outras normas encontradas no texto, nenhuma outra se mostra relevante para

a caso de hipotecas marítimas.

3.2 - LEI 2.180, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1954

As normas que regem o Tribunal Marítimo Brasileiro têm na lei 2.180 de 1954

sua âncora legislativa, dispondo sobre, como  sua organização (Título I, Capítulo I), sua

jurisdição  e  competência  (Título  I,  Capítulo  II)  e  seus  órgãos  auxiliares  (Título  I,

Capítulo V).

O Tribunal Marítimo, atualmente, tem sede na cidade do Rio de Janeiro, com o

site oficial e dados disponíveis em www.tm.mar.mil.br. Em sua composição possui sete

juízes,  sendo  o  presidente  Oficial-General  do  Corpo  da  Armada  (na  ativa  ou  em

inatividade), dois juízes Oficiais de Marinha (estes em inatividade) e quatro juízes civis.

Este órgão administrativo vinculado ao Ministério da Marinha é um importante

auxiliar indireto do Poder Judiciário, sendo suas principais atribuições manter o registro

geral  da  propriedade  e  da  hipoteca  naval,  bem  como  dos  armadores  de  navios

brasileiros.  Em seu  âmbito  jurídico,  julga  acidentes  e  fatos  da  navegação marítima,



21

fluvial e lacustre, como naufrágios, explosões e colisões. Já em seu primeiro artigo a lei

define:

Art.  1º  O  Tribunal  Marítimo,  com jurisdição  em  todo  o  território
nacional, órgão, autônomo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao
Ministério  da  Marinha  no  que  se  refere  ao  provimento  de  pessoal
militar e de recursos orçamentários para pessoal e material destinados
ao  seu  funcionamento,  tem como  atribuições  julgar  os  acidentes  e
fatos  da  navegação  marítima,  fluvial  e  lacustre  e  as  questões
relacionadas com tal atividade, especificadas nesta Lei.

Ainda, em seu artigo 13 e 16, esmiúça as competências do tribunal:

Art . 13. Compete ao Tribunal Marítimo:
I - julgar os acidentes e fatos da navegação;
a)  definindo-lhes  a  natureza  e  determinando-lhes  as  causas,
circunstâncias e extensão;
b) indicando os responsáveis e aplicando-lhes as penas estabelecidas
nesta lei;
c) propondo medidas preventivas e de segurança da navegação;
II - manter o registro geral:
a) da propriedade naval;
b) da hipoteca naval e demais ônus sôbre embarcações brasileiras;
c) dos armadores de navios brasileiros.
Art . 16. Compete ainda ao Tribunal Marítimo:
a)  determinar  a  realização  de  diligências  necessárias  ou  úteis  à
elucidação de fatos e acidentes da navegação;
b) delegar artribuições de instrução;
c)  proibir  ou  suspender  por  medida  de  segurança  o  tráfego  de
embarcações, assim como ordenar pelo mesmo motivo o desembarque
ou a suspensão de qualquer marítimo;
d) processar e julgar recursos interpostos nos têrmos desta lei;
e) dar parecer nas consultas concernentes à Marinha Mercante, que lhe
forem submetidas pelo Govêrno.
f) funcionar, quando nomeado pelos interessados, como juízo arbitral
nos  litígios  patrimoniais  consequentes  a  acidentes  ou  fatos  da
navegação;
g) propor ao Govêrno que sejam concedidas recompensas honoríficas
ou  pecuniárias  àquêles  que  tenham  prestado  serviços  relevantes  à
Marinha  Mercante,  ou  hajam  praticado  atos  de  humanidade  nos
acidentes e fatos da navegação submetidos a julgamento;
h) sugerir ao Govêrno quaisquer modificações à legislação da Marinha
Mercante, quando aconselhadas pela observação de fatos trazidos à
sua apreciação;
i) executar, ou fazer executar, as suas decisões definitivas;
j) dar posse aos seus membros e conceder-lhes licença;
k) elaborar, votar, interpretar e aplicar o seu regimento.
l) eleger seu Vice-Presidente.

De  tal  forma,  nota-se  que  o  Tribunal  Marítimo  é  o  responsável  por  todo  o

registro de embarcações,  seus ônus e os armadores.  Ao mesmo tempo, se ocupa de

vigiar  e  resolutar  acontecimentos  nas  águas  brasileiras,  como,  mas  não  somente,

acidentes entre embarcações.
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Importante notar que sua jurisdição não se estende para discussões sobre os ônus

incidentes sobre embarcações, por se tratar de assunto de cunho muito mais comercial

que propriamente marítimo.

Em  seu  Título  III,  estaria  disposto  todas  as  normas  sobre  o  registro  da

propriedade naval,  todavia, foi revogada pela Lei  7.652, de 1988, que será discutida

mais adiante.

Por fim, esta legislação ainda dispõe sobre o inquérito e processo, em caso de

acidente ou fato da navegação (Título II, Capítulos I e II), dos devidos recursos (Título

IV) e as penalidades possivelmente aplicadas (Título V).

3.3 - LEI 7.652, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1988

A  regulamentação  do  registro  da  propriedade  marítima,  dos  direitos  reais  e

demais  ônus  sobre embarcações  são  objeto  da Lei  nº.7.652 de  1988,  e  configura-o.

Daqui  se extrai  o  núcleo normativo da Hipoteca  Marítima no direito  brasileiro.  Em

especial,  seu  capítulo  II  está  disposto  a  importância  do  registro  da  propriedade  da

embarcação, como parcialmente transcrito a seguir:

Art.  2º  O  registro  da  propriedade  tem  por  objeto  estabelecer  a
nacionalidade, validade,  segurança e  publicidade da propriedade de
embarcações.

Art. 3o As embarcações brasileiras, exceto as da Marinha de Guerra,
serão inscritas na Capitania dos Portos ou órgão subordinado, em cuja
jurisdição  for  domiciliado  o  proprietário  ou  armador  ou  onde  for
operar a embarcação.

Parágrafo  único.  Será  obrigatório  o  registro  da  propriedade  no
Tribunal Marítimo, se a embarcação possuir arqueação bruta superior
a cem toneladas, para qualquer modalidade de navegação.

Art. 4º A aquisição de uma embarcação pode ser feita através de sua
construção  ou  de  outro  meio  regular  em direito  permitido,  mas  a
transmissão  de  sua  propriedade  só  se  consolida  pelo  registro  no
Tribunal Marítimo ou, para aquelas não sujeitas a esta exigência, pela
inscrição na Capitania dos Portos ou órgão subordinado.

Estas normas se dão pelo fato de os navios terem necessidade de navegar sob

uma bandeira, e consequentemente ser parte do território daquela nação. Os países que

dispõem de marinha mercante organizada criam órgãos especiais para proceder com o

registro ou inscrição de embarcações.41

41BIOLCHINI, Monique Calmon de Almeida. A Nacionalidade no Registro da Propriedade 
Marítima no Brasil,. Disponível em: 
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Outro atributo do registro, que não seja a definição da nacionalidade e o efeito

de publicidade e consequente validade  do mesmo contra terceiros,  é  a  hipoteca que

possa eventualmente recair sobre a embarcação. De tal forma, no Brasil e na maioria

dos países, o mesmo documento é usado para o registro dos navios e da hipoteca sobre

os mesmos.42

Ainda, se dispõe nos arts. 6 e 8:

Art. 6o O registro de propriedade de embarcação será deferido, exceto
nos casos previstos nesta Lei, a pessoa física residente e domiciliada
no País ou a entidade pública ou privada sujeita às leis brasileiras. 

Art. 8o Ao estrangeiro que não seja residente e domiciliado no País
poderá ser deferido o registro de embarcação classificada na atividade
de esporte ou recreio.

Assim  nota-se  que  o  registro  de  navios  e  similares  no  Tribunal  Marítimo

brasileiro é específico para brasileiros, havendo exceção para estrangeiros no âmbito

recreacional e esportivo.

No capítulo III, Do Registro dos Direitos Reais e de Outros Ônus, está disposto:

Art.  12.  O registro  de direitos  reais  e  de  outros  ônus  que  gravem
embarcações brasileiras  deverá ser  feito no Tribunal  Marítimo, sob
pena de não valer contra terceiros.

§ 1º Enquanto não registrados, os direitos reais e os ônus subsistem
apenas  entre  as partes,  retroagindo a eficácia do registro  à  data  da
prenotação do título.

§ 2º Os direitos reais e os ônus serão registrados em livro próprio,
averbados  à  margem  do  registro  de  propriedade  e  anotados  no
respectivo  título,  devendo  o  interessado  promover  previamente  o
registro das embarcações ainda não registradas ou isentas.

Art.  13.  A hipoteca ou outro  gravame poderão ser  constituídos em
favor  do  construtor  ou  financiador,  mesmo  na  fase  de  construção,
qualquer que seja a arqueação bruta da embarcação, devendo, neste
caso,  constar  do  instrumento  o  nome  do  construtor,  o  número  do
casco,  a  especificação  do  material  e  seus  dados  característicos  e,
quando for o caso, o nome do financiador.

Aqui  se  reitera  a  ideia  do  Tribunal  Marítimo  como  órgão  que  organiza  e

salvaguarda os registros das embarcações e os direitos subsequentes destes. Importante

notar que, estes registros, são exclusivos para embarcações brasileiras, como delimitado

no art.  12, em conjunto com o 6 e o 8, de forma que embarcações estrangeiras não

podem registrar seus navios ou direitos nele dispostos, mas sim no devido órgão do país

da bandeira.

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/download/59884/58204> Acesso em 15 
de abril de 2017, p. 65. 
42Idem, p.65.



24

Isto se dá, pois o registro da embarcação é condição para a embarcação receber

sua bandeira, de forma a jurisdição do país efetivamente incidir sobre a propriedade, e

reconhecer sua incidência através do globo. Assim, cria um vínculo entre a embarcação

e seu país, de forma as ações da primeira atrelam-se ao ordenamento da segunda.

Os outros dispositivos desta lei tratam de registro de armador, cancelamento dos

registros e dos impedimentos, sanções, além de disposições gerais, estes de importância

mínima para o nosso escopo.

3.4  -  DECRETO  N.  351,  DE  1935,  PROMULGAÇÃO  DA  CONVENÇÃO

INTERNACIONAL DE BRUXELAS, DE 1926

Ao  lado  das  disposições  nacionais  vistas  anteriormente,  ainda  é  de  suma

importância a compreensão do Decreto nº. 351 de 1935, qual promulga a Convenção

Internacional de Bruxelas, considerada arcabouço normativo geral da hipoteca marítima

no Brasil.

Em seu primeiro artigo, a convenção regula a uniformidade em reconhecer, nas

cortes de qualquer Estado signatário, a hipoteca e outros direitos reais criados sobre a

legislação de outro Estado signatário. Como já dito anteriormente, este princípio ganhou

aceitação geral,  sendo aplicado em grandes países não signatários  como Inglaterra e

Estados Unidos.43

Artigo 1º
As  hypothecas,  amortizações,  cauções  sobre  navios  regularmente
estabelecidas segundo as leis do Estado contractante a cuja jurisdicção
o  navio  pertencer,  e  inscriptos  em  um  registro  publico,  tanto
pertencente  á  jurisdicção do porto  de registro,  como de um officio
central,  serão  considcrados  validos  e  acatados  em todos  os  outros
paizes contractantes.

Seus artigos segundo e terceiro estabelecem quais são os créditos prioritários aos

da hipoteca, de forma a criar uma certa segurança sobre a hipoteca e garantir seu valor

no mercado internacional.

Artigo 2º
São Privilegiados sobre o navio,  sobre o frete da viagem durante a
qual se origine o credito privilegiado e sobre os accessorios do navio e
frete adquirido desde o inicio da viagem :

43KRIZ, John M., Ship Mortgages, Maritime Liens, and their enforcement: The Brussels 
Conventions of 1926 and 1952 - PART I, 31 Duke Law Journal, Vol. 1963: 671. Disponível 
em: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1880&context=dlj> , Acesso 
em 15 de abril de 2017, p. 676
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1 - As custas judiciaes devidas ao Estado e despesas feitas no interesse
commum dos credores, para a conservação do navio ou para conseguir
sua venda e bem assim a distribuição do respectivo preço; os direitos
de tonelagem,de pharol ou de porto e outras taxas e impostos publicos
da mesma especie; os gastos de pilotagem; as despesas de guarda e
conservação desde a entrada do navio no ultimo porto;
2 - Os creditos resultantes do contracto de engajamento do capitão, da
tripulação e de outras pessoas engajadas a bordo;
3  -  As  remunerações  devidas  pelo  socorro  e  assistencia  e  a
contribuição do navio ás avarias communs;
4  -  As  indemnizacões  pela  abordagem  ou  outros  accidentes  de
navegação, assim como pelos dannos causados as obras de arte dos
portos,  docas  e  vias  navegaveis;  as  indemnizações  por  lesões
corporaes  aos  passageiros  e  aos  tripulantes;  as  indemnizações  por
perdas ou avarias carregamento e bagagens;
5 - Os creditos provenientes de contractos lavrados ou de operações
realizadas pelo capitão fóra do porto de registro, em virtude de seus
poderes legaes, para as necessidades reaes da conservação do navio ou
do proseguimento da viagem, sem levar em conta si o capitão é ou
não, ao mesmo tempo, proprietario do navio e si o credito é seu ou dos
fornecedores,  dos  reparadores,  àos  prestamistas  ou  de  outros
contractantes.

Artigo 3º
As hypothecas, amortizações, cauções sobre navios previstas no artigo
1º  são  admittidas  imediatamente  depois  dos  creditos  privilegiados,
mencionados, no artigo precedente.
As leis nacionaes podem conceder privilegio a outros creditos além
dos  previstos  no  dito  artigo,  sem  modificar,  porém,  a  categoria
reservada aos creditos garantidos por hypotheca, amortização e caução
e aos privilegios que sobre elles têm precedencia.

Em seus outros  artigos,  a  convenção  delimita a preferência  entre os  créditos

destacados  no  artigo  segundo,  quais  acessórios  este  artigo  trata,  e  outros  direitos

menores, além de disposições sobre os Estados signatários. Enquanto importantes para a

aplicação dos direitos mencionados, não é importante para a análise que se segue.

3.5  -  DECRETO  18.871,  DE  1929,  PROMULGAÇÃO  DA  CONVENÇÃO  DE

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO DE HAVANA, DE 1928,  MAIS

CONHECIDA POR CÓDIGO DE BUSTAMANTE

Legislando assuntos dos mais variados, como divórcio e contratos internacionais,

o Código de Bustamante é um dos maiores textos normativos no que tange a cooperação

entre  países  do  continente  americano.  Também  nesta  convenção  se  encontra

normatividade sobre a aceitação de hipotecas marítimas extranacionais, em seu art. 278:

Art. 278. A hypotheca maritima e os privilegios e garantias de caracter
real,  constituidos  de  accôrdo  com  a  lei  do  pavilhão,  têm  offeitos
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extraterritoriaes,  até nos paizes cuja legislação não conheça ou não
regule essa hypotheca ou esses privilegios.

Denota-se que, dentre as normas internacionais, essa tem um foco maior na sua

abrangência, de forma a criar, em ordenamentos jurídicos onde hipoteca é inexistente ou

não regulada, a obrigação decorrente deste instituto jurídico.

Porquanto o Código de Bustamante não se aplica ao caso estudado mais adiante,

dado que tem como foco somente países que se encontram no continente americano,

ainda se encontra relevante por ser mais um item probatório da existência de costumes

internacionais e a vontade legislativa objetiva brasileira de integração e regulamentação

geral da hipoteca marítima.
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4. APRESENTAÇÃO E ESTUDO DO CASO: A QUESTÃO ENTRE A OSX3 E A

NORDIC TRUSTEE

4.1 -  BREVE RESUMO DO CASO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  de  n.  2153991-40.2015.8.26.0000,  do

Tribunal  de Justiça de São Paulo,  com as partes  sendo a Agravante Nordic Trustee

ASA, e o Agravado Banco BTG Pactual S/A - Cayman Branch.

Tal agravo se deu de uma decisão proferida em execução de título extrajudicial

ajuizada pelo Banco BTG Pactual S/A - Cayman Branch contra OSX 3 Leasing B.V.,

que indeferiu o pedido de preferência da credora hipotecária Nordic Trustee ASA sobre

embarcação, sob o fundamento de que a hipoteca não se encontra registrada no Tribunal

Marítimo Brasileiro, mas somente perante a autoridade marítima da Libéria.

Inconformada, a credora hipotecária aduziu que a executada,  OSX 3 Leasing,

emitiu títulos de sua dívida denominados bonds no mercado de capitais da Noruega, no

valor de R$ 500.000.000,00, para financiar a aquisição do navio-plataforma. 

Tais  títulos  foram  adquiridos  por  Bondholderes,  e  a  fim  de  viabilizar  essa

emissão, a executada celebrou contrato -  Bond Agreement - com a agravante Nordic,

designando-a Bond Trustee, figura equivalente à do agente fiduciário dos debenturistas

(arts. 66 e seguintes da Lei n. 6.404/76), com função de atuar em favor dos Bondholders

perante a emissora e terceiros. 

Após a aquisição e registro  da embarcação sob a bandeira  liberiana,  esta foi

hipotecada em favor da Nordic, como garantia do pagamento do empréstimo concedido,

conferindo a prioridade dos Bondholders sobre o bem financiado.

Na execução de interesse, ajuizada pelo agravado, Banco BTG, contra OSX 3

Leasing,  a  fim de  perseguir  o  pagamento  do  valor  de  US$ 27.391.594,01,  houve a

penhora da embarcação, e a Nordic, ora agravante, na qualidade de credora hipotecária,

peticionou nos autos, a fim de alegar a nulidade da citação da executada e a existência

de hipoteca outorgada pela executada em seu favor.

O exequente manifestou-se no sentido da ilegitimidade da credora hipotecária

para arguir a nulidade da citação da executada e a invalidade da hipoteca no Brasil, por

se tratar  de  embarcação de  bandeira  de  conveniência  liberiana.  Em seguida,  veio a
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decisão agravada, sem abrir vista dos autos à agravante, para se manifestar acerca da

petição e documentos apresentados pelo agravado.

No mérito, defende a necessidade de reforma do quanto decidido em primeiro

grau, primeiramente porque o Tribunal Marítimo Brasileiro não efetua registros de ônus

reais sobre embarcações estrangeiras de propriedade de pessoa jurídica estrangeira, de

modo  que  a  r.  decisão  agravada  exigiu  ato  materialmente  impossível  da  credora

hipotecária.

Em  segundo  lugar,  aduz  ser  posição  internacionalmente  aplicada  aquela  no

sentido de que a lei do pavilhão é que disciplina os ônus reais que recaiam sobre a

embarcação,  tendo  o  Brasil  aprovado  em  mais  de  uma  oportunidade,  tratados

internacionais  nesse  sentido,  reconhecendo  a  validade  e  a  eficácia  de  hipotecas

instituídas sobre embarcações estrangeiras.

Ressalta  a  importância  do  direito  consuetudinário  no  âmbito  do  direito

internacional  privado,  e  que  a  hipoteca  liberiana  tem sido reconhecida  em diversos

países, anotando que o fato de o Brasil  reconhecer a Libéria como Estado soberano

implica aceitar  o mais básico costume marítimo, reconhecendo validade e eficácia à

hipoteca lá registrada.

Alega, de forma subsidiária, a possibilidade de reconhecimento da hipoteca por

aplicação da lei holandesa, que reconhece plenamente a validade e eficácia de hipoteca

constituída sob as leis da Libéria,  com fulcro no art.  8, §1, da Lei de Introdução às

Normas  de  Direito  Brasileiro,  pelo  qual,  em relação  aos  bens  móveis,  tal  como  a

embarcação, será aplicada a lei do país em que o domiciliado o proprietário, uma vez

que a proprietária do bem é a pessoa jurídica OSX 3 Leasing, constituída sob as leis

holandesas.

O recurso tem deferido seu efeito suspensivo deferido.

Em  contraminuta,  o  banco  agravado  defende  a  manutenção  integral  das  r.

decisões agravadas, ressaltando a característica de conveniência da bandeira arvorada

pela embarcação, assim como o fato de que esta não se constitui em navio, mas sim de

plataforma,  construída  em  Cingapura  e  destinada  a  permanecer  no  mar  territorial

brasileiro, de modo que a adoção da bandeira de conveniência teria ocorrido somente

para elidir a aplicação da lei brasileira.

Na  decisão  em  primeira  instância,  entende  que  os  argumentos  da  agravante

seriam  aplicáveis,  caso  se  tratasse  de  um navio  comum,  o  que  não  corresponde  à
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realidade.  Aduz  que  embora  sua  proprietária,  OSX  3  Leasing  seja  pessoa  jurídica

distinta,  encontra-se  vinculada ao  grupo  societário  brasileiro  OSX,  e  a  embarcação,

voltada  à  exploração  e  armazenamento  de  petróleo,  foi  construída  já  destinada  a

estacionar  em águas brasileiras,  pelo prazo de 20 anos.  Entende que o princípio do

pavilhão não é aplicado em casos que envolvam navios que portem bandeiras de países

com os quais não guardam qualquer vínculo, e que, havendo este vínculo com empresa

brasileira, deveria o barco ser registrado no Brasil.

Entende inaplicável também a lei holandesa, pois embora a OSX 3 Leasing seja

pessoa jurídica holandesa,  não possui nenhuma atividade ou mesmo funcionários  na

Holanda. Sendo aplicável ao caso a lei brasileira, não é possível o reconhecimento da

validade  de  hipoteca  marítima  estrangeira,  dado  que  a  Libéria  não  é  signatária  de

nenhuma das convenções adotadas pelo Brasil.

Por fim, entende que não se aplica a lei holandesa, por não se tratar de navio que

circula entre os países, mas sim, de plataforma para exploração de petróleo, que, embora

seja  apta  a  navegar,  destina-se  a  permanecer  imobilizada  no  mar,  ao  menos  pelos

próximos 20 anos, não havendo aplicação do art. 8 da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro.

Em acórdão perante o Agravo de Instrumento, o juíz mantém o entendimento da

decisão anteriormente descrita.  Argumenta que é necessária avença entre os Estados

soberanos para que se reconheça ônus reais constituídos extraterritorialmente, excluindo

a ideia de bandeira de conveniência e se necessário ou não de registro da embarcação no

Brasil,  por  reconhecer  esta  impossível.   Entende  não  haver  demonstração  de  um

costume internacional, dado entender não haver uma aceitação, tácita ou expressa, do

costume  entre  os  países,  e  ser  este  necessário  para  configurar  uma  norma

consuetudinária.

Entende também não haver  incidência  do art.  8,  §1 da  Lei  de Introdução às

Normas de Direito Brasileiro, por entender que tal dispositivo somente recai sobre bens

móveis facilmente transportáveis, o que não é o caso de uma plataforma petrolífera.

Houve Recurso Especial Expedido e ainda se aguarda julgamento.

Este é o resumo do caso, que provavelmente se tornará paradigma para próximos

julgados  neste  sentido.  A partir  de agora  discutiremos  os  argumentos  trazidos  pelas

parter e arguidos pelos juízes, de acordo com a noção de Direito Marítimo Comercial

construída e as normas vigentes, nacional e internacionalmente.
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4.2 - PONDERAÇÕES SOBRE O CASO

Primeiramente,  analisar  a  possibilidade  de  um  registro  de  uma  embarcação

estrangeira no Tribunal Marítimo Brasileiro.

Como já vimos anteriormente, no ponto 2.3, a Lei 7.6552 regulamenta o registro

da propriedade marítima. Em seu art. 2, dispõe que o registro da propriedade tem por

objeto estabelecer a nacionalidade da embarcação. Ainda, em seu art. 6, dispõe que o

registro de propriedade de embarcação será deferido à pessoa física domiciliada no país

ou entidade, pública ou privada, sujeita às leis brasileiras.

Importante notar que, em nossa análise, fica evidente que a aplicação das Leis

internas sobre registro de embarcação e hipoteca se dirige exclusivamente para aquelas

com a bandeira do nosso país, e as convenções se dirigem para o âmbito internacional,

com embarcações, e eventuais hipotecas, registradas em outros países.

De tal forma, pela sistemática desta lei, o registro concede a nacionalidade da

embarcação,  não  havendo  possibilidade  de  embarcação  estrangeira  ter  registro  de

propriedade no Brasil, a não ser que tenha como proprietário pessoa jurídica brasileira

ou física residente e domiciliada no Brasil.

Por consequência, também é impossibilitado o registro e averbação de hipoteca

no Brasil, dado que a lei determina que a averbação seja feita à margem do registro de

propriedade. Assim, o Tribunal Marítimo somente registra hipotecas sobre embarcações

brasileiras,  impossibilitando  o  registro  de  hipoteca  de  embarcações  de  outras

bandeiras.44

Em análise sobre quais normas devem se aplicar ao caso, é importante considerar

que as normas de Direito Internacional, tanto originárias de tratados ou de costumes,

integram o ordenamento jurídico interno, devendo serem aplicadas como tanto. Tal fato

se destaca ainda mais na atualidade, onde o relacionamento econômico internacional se

fortalece.

Não somente, mas em análise quanto a história jurídica das normas marítimo-

comerciais, é evidente que, através da evolução do sistema e das normatizações, este é

44RODAS, João Grandino, Hipoteca de navio estrangeiro é válida e eficaz no Brasil, 
Revista Consultor Jurídico, 30 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-jul-30/hipoteca-navio-estrangeiro-valida-eficaz-brasil> Acesso 
em 13 de abril de 2017.
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um ramo jurídico que exige uma cooperação entre países, de forma tanto a legislação

atual quanto as anteriores buscarem e criarem normas neste sentido.

Também  importante  lembrar  o  ciclo  jurídico-legislativo  internacional:  regras

costumeiras  são codificadas,  e  em sequência  sendo interpretadas  concomitantemente

com  normas  de  desenvolvimento  progressivo,  se  tornando  fundamentos  para  o

desenvolvimento de novas normas costumeiras.45

No caso em questão, acredito haver uma bifurcação acerca da linha interpretativa

que o juiz deve ter para solucionar a lide.

Por um lado, existe convenções ratificadas pelo Brasil, normas que definem a

validade e eficácia de hipotecas  criadas  em uma multitude de países.  De tal  forma,

existe  sim um costume  internacional  de  aceitação  geral  das  hipotecas  entre  países,

comprovada não somente pelo  número de convenções  existentes nesse sentido,  mas

também legislações intranacionais que se baseiam nessas convenções, como já citado,

de forma a possibilitar a aplicação do Direito Internacional Público.

Por  outro  lado,  dado  se  tratar  de  uma  parte  domiciliada  e  nacional  de  país

diverso,  com  uma  embarcação  também  de  bandeira  de  país  diverso,  possível  é  a

aplicação de norma interna, abrindo a possibilidade de empregar o Direito Internacional

Privado.46

No âmbito do Direito Internacional Público, se encontra linhas argumentativas

conflitantes. Por um lado, pode-se dar maior importância o fato de que, porquanto o

Brasil é signatário de convenções, estas só devem ser aplicadas com os outros países

signatários, de forma que não deve o Brasil reconhecer hipoteca do Líbano, país este

não signatário.

Por outro, exige-se uma análise se as normas das convenções, por força do uso

reiterado, especialmente em países não signatários,  propiciam assim o surgimento de

norma consuetudinária internacional universal.

Já foi verificado a participação do Brasil em duas convenções que trazem em seu

bojo  normativo  a  ideia  da  aceitação  da  hipoteca  marítima  constituída

extranacionalmente. 

45RODAS, João Grandino, “Estudo de caso” é método útil também em países de Direito 
Continental, Revista Consultor Jurídico, 06 de agosto de 2015. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-ago-06/olhar-economico-estudo-metodo-util-tambem-paises-
direito-continental> Acesso em 13 de abril de 2017.
46Idem
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Posteriormente  a  essas  duas,  outras  convenções  internacionais  que  também

tratam de hipoteca marítima, porém não ratificadas  pelo Brasil,  permaneceram nesta

linha: a Convenção Internacional para a Unificação de Certas Regras Relacionadas com

Garantias  e Hipotecas  Marítimas,  de 1967, Bruxelas,  que não chegou a vigorar,  e  a

Convenção Internacional  Sobre Garantias e Hipotecas Marítimas, de 1993, Genebra,

entrando em vigor a partir de 2004.47

Por  fim,  importante  mencionar  novamente  o  aparecimento  de  normas  de

aceitação de hipotecas extranacionais em vários países, dentre eles os Estados unidos,

Inglaterra e Holanda.

Verificado a existência  de regramento internacional,  sendo ela costumeira ou

não, esta tem no nosso país hierarquia igual a uma lei federal, com poder de revogar lei

federal anterior contrária e capacidade de ser revogada por lei federal posterior. Sendo

assim, fica clara a possibilidade de sua aplicação em casos concretos.48

Já no âmbito de Direito Internacional Privado, devemos verificar as disposições

aplicáveis na nossa legislação, por começar com o art. 8 da Lei de Introdução às Normas

do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942, redenominado pela Lei 12.376/2010):

Artigo  8º  —  Para  qualificar  os  bens  e  regular  as  relações  a  eles
concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados.
§ 1º - Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário,
quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte
para outros lugares

No  caso,  o  navio-plataforma,  por  se  situar  em  águas  territoriais,  deverá  ser

qualificado pela lei brasileira, logo, como bem móvel. Após devidamente qualificado,

deve-se verificar o proprietário, no caso a OSX 3, de sede na Holanda. Logo, conforme

o art. 11: “As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e

as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem.”49

É  evidente  a  aplicação  de  tal  artigo  para  fins  de  qualificação  dos  bens  e

regulamentação das relações entre eles, de tal forma a usar a legislação brasileira como

qualificadora do bem, e a legislação do proprietário, no que tange aos direitos e deveres

provenientes do objeto.

47Idem
48Idem

49RODAS, João Grandino, Direito Internacional Privado fornece solução para o ‘estudo 
de caso’, Revista Consultor Jurídico, 03 de setembro de 2015. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-set-03/olhar-economico-direito-internacional-privado-fornece-
solucao-estudo>  Acesso em 13 de abril de 2017.
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Não  coadunamos  com  a  idéia  de  que  a  embarcação,  por  se  tratar  de  uma

plataforma petrolífera, e seu funcionamento demandar que permaneça estática por um

prolongado período de tempo,  não incida o art. 8 anteriormente transcrito como bem

móvel.

Ora, dado o dispositivo basilar que se encontra no Art. 82 do Código Civil50,

argumentar que a embarcação não seria classificada como móvel por haver necessidade

de se permanecer estática durante seu funcionamento, é faltoso. Por esta mesma lógica,

um quadro pendurado em uma parede não poderia ser enquadrada como objeto móvel,

pois  para  cumprir  sua  função,  em geral  deve  permanecer  estática  por  prolongados

períodos de tempo.

Deve o direito ser interpretado de forma a manter a harmonia entre normas, a

manter um sistema estável e evitar surpresas e erros quanto sua aplicação. Não é cediço

dizer que tal aplicação do art. 8 e a classificação de uma plataforma petrolífera, que se

moveu  de  continente  distinto  para  o  Brasil,  não  seja  considerado  um  bem  móvel,

segundo normas brasileiras.

Ainda,  tal  entendimento  não  se  harmoniza  com  as  especificidades  de

embarcações,  por  terem bandeiras  próprias  e  haverem uma incidência  de  jurisdição

diversa da onde ela se encontra. Como explicar tal fato, se considerar como um bem não

móvel, ou seja, imóvel? Possível modular um bem para ser móvel em alguns aspectos e

imóvel  em  outros,  sem  legislação  delimitando?  Ou  considerar  como  uma  nova

classificação, onde não seria móvel nem imóvel? Acredito que não.

De  tal  forma,  não  acredito  que  haja  embasamento  legal  para  esta  linha

argumentativa,  se  valendo  de  verdadeira  hermenêutica  jurídica  para  justificação  de

decisão.

Logo, se conclui que deve ser aplicado sobre o navio-plataforma a lei holandesa,

pois  a  mesma  não  fere  a  ordem  pública  brasileira  e  confere  validade  a  hipoteca

liberiana, de forma a mesma também ser válida no Brasil.

Porquanto uma das 3 linhas jurídicas expostas negam a validade da hipoteca

liberiana em solo brasileiro, é importante notar sua falta de sensibilidade.

Deve o juiz, perante uma encruzilhada, verificar não somente a consequência

direta  no  caso  concreto,  mas  sua  repercussão  nos  âmbitos  social-econômicos  da

sociedade.  As decisões  da primeira  e  segunda  instância  já  criaram uma repercussão

50Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força 
alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.
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negativa quanto o mercado brasileiro, pois uma hipoteca marítima em águas brasileiras,

se não dos países signatários da Convenção de Bruxelas, não traz a segurança buscada

pela mesma.

De tal  forma,  embarcações  provindas  do Japão,  Estados Unidos,  Inglaterra  e

muitos outros países que não tem convenções com o Brasil, são desestimulados a enviar

suas embarcações hipotecadas no território brasileiro.

Finalizo  apontando  o  que  acredita-se  ser  uma  insensibilidade  do  judiciário

brasileiro  perante  o  cenário  socioeconômico  mundial,  a  tradição  jurídico-marítima

construída pelo ocidente, e a própria harmonização do Direito Brasileiro.
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5. CONCLUSÃO

A presente monografia teve como objetivo analisar a prática jurídica da hipoteca

marítima,  a  partir  de um caso concreto,  possivelmente paradigma para  outros  casos

similares.

Em  análise  quanto  a  história  do  Direito  Marítimo,  pode-se  ver  o

desenvolvimento  do  mesmo  se  deu  através  de  relações  de  cunho  internacional,

denotando sua participação e necessidade no funcionamento do mesmo. De tal forma,

conclui-se pela relevância do histórico deste ramo para interpretações atuais, levando

em consideração este aspecto único do Direito Marítimo.

No que se  trata  da  legislação  atual,  pode-se  notar  um momento delicado  de

transição  entre  ordens  jurídicas  individuais  e  uma cooperação  normativa  geral.  Nos

últimos anos, é infeliz a falta de legislação nova que se atualize com o momento de

integração nas questões navais de comércio. Conclui-se que existe um vácuo legislativo

que impede a real interpretação da posição política do Brasil quanto os relacionamentos

internacionais comerciais.

Com o  conhecimento  construído,  e  sua  aplicação  ao  caso  concreto,  pode-se

concluir  por  existir  uma  certa  inexperiência  do  judiciário  brasileiro  nas  questões

marítimas, como se pode ver por erros quanto o registro de embarcação internacional e

sua hipoteca. Ainda, concluímos que existe uma gama de possibilidades jurídicas quanto

ao caso de hipotecas marítimas, e que o julgador deve ter um cuidado especial, por seu

julgado trazer consequencias economico-sociais ao próprio país.

Por fim, conclui-se que a matéria de Direito Marítimo no Brasil ainda é muito

jovem, e merece desenvolvimento próprio. Denotou-se uma falta de desenvolvimento

legislativo durante os anos, por se adotar legislação farta dos franceses,  e um vácuo

legislativo quanto às relações internacionais marítimas, nos últimos 60 anos. Conclui-se

tambêm que, nesse cenário sensível, as decisões sobre o assunto devem ser de maior

cuidado, por haver repercussão política, social e econômica.
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