
,

«Armadorn é o propriet<Írio do navio ou o afretador que
foi parte nul11contrato de transporte COI11um carregador;

«Contrato de transporte» designa sàlllente o contrato

de transporte provado por um conhecimento ou, por
qualquer documento ~imilar servindo de titulo ao
transporte de mercadorias por 11)ar; e aplica-se igual-
mentc ao conhecimento ou documento similar emitido

em virtude duma carta-partida, desde o' momcnto .em
quc es'te titulo regula as relações do armador. e do
portador do conhecimento;

«M ercadorias» compreende os bens, objectos, mcrcadorias
e artigos de qualquer naturcl.a, excepto animais vivos
e a carga quc, no contrato de transporte, é dcclarada
cdmo carregada no collvés e, de facto, é assim trans-
portada;

«Navio» significa todo o barco empregado no transporte
de mercadorias por mar;

, "
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, , Conhecimentos de cargn.

Conrcnçiio dc Druxclas de 25 dc Agoslo de 1924 (1)

(Para o 'unif1caçào úe cerlas regras em matéria de ronhecil11en!o)

Artigo 1,0

, Na presente Convenção foram empregadas, no sentido preciso

ab~ixo indicado, as palavras seguintes:

a)
..

.!,b)

c)

I"

I,
I

li),

I
i

(I) O Governo PortuBllcs foi au(oriZ:;\l10:\ dar ri sua rlúesfio pelo Decreto
H.O ]9857, de 18-5-9JI. Deu-a pela carta de 5-12-9JI, publirada no Diário c/o

GoraM de 2-6-9J2,

Os preceitos desta Convenção foram in(roduz:idos em direito interno pelo

Dec.-Ui n,O 37748, de 1-2-1950, adiante publicado.

.. 1-:--
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e) «Transportc de mercadorias» abrange o tempo decorrido
desde que as mercadorias são carregadas a bordo do
navio alé ao mol11cnlo el11 que são descarregadas:

Arligo 2.°

Salvo o disposto no arligo 6.°, o armador, em todos os contratos

de transporte de mercadorias por mar, ficará, quanto ao carregamento,
manutenção, estiva, transporte, guarda, cuidados e des'cargas dessas
mercadorias, sujeito às responsabilidades e obrigações, e gozará dos"
direitos e isenções indicados nos arligos seguintes.

2.° O armador, salvo o disposto no artigo 4.°, procederá de modo

apropriado e diligente ao carregame,nto, manutenção, esliva, trans-
porte, guarda, cuidados e descarga das mercadoria$ transportadas.

3.° Depois de receber e carregar as mercadorias, o armador, o
capilão ou o agente do armador deverá, a pedido do carregador,
entregar a este u111conhecimento contendo, entre oulros elementos:

a) As marcas principais nceess;irias à ideHlificação das mer-
cadorias lais quais foram indicadas por escrito pelo
carregador anles de começar o embarque dessas merca-
dorias, conlanto que eSS:1Smarcas eslejal1l impressas
ou apostas claramcnle, de qualquer oulca maneira,
sobre.as merc.Q.dorias não embaladas ou sobre as caixas

ou embalagens que as contêm, de tal sorte que se con-
- servem legíveis até ao fim da viagcm; .

b) Ou o número de volumes, ou de objeclos, ou a quanli-
dade, ou o peso, segundo os casos, tais como foram indi-
cados por escrito pelo carregador;

\ c) O estado e o acondicionamenlo aparentes das mercadorias.

~~

. Porém, -nenhum armador, capitão ou age.l1leda armador será obri-

~

gado. a dec
.

larar ou mencionar, no conhecimento, marcas, número,
quantidade ou peso que, por molivo~ $érios ~mnpilp na,.. rA~r~M-'---,°

--t.::> ._" 1.°

exercer

~

,.,

Afligo J.U

O armador seni obrigado, anles e no inicio da viagem, a
uma razoável diligência para:

a) Pôr o navio em estado de navigabilidade;
b) Armar, equipar e aprovisionar convenientemenle o navio;

c) Preparar e pôr em bom esladoos porões, os frigoríficos
e todas as oulras partes do navio em quc as mercadorias
são carregadas, para a sua recepção, transporte e con- :
servação.

,",
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exactamente as mercadorias por ele recebidas, ou que por meios sufi-
cientes n;tO pôde verificar. '

, 4.° Um tal conhecimento comlilui~<Ípresunç;to, salvo a prova
em contrá:io, da recepção pelo armador das mercadorias tais como
forarr descritas conforme o § 3.°, alíneas a), b) e c).

5,° O carregador será considerado' como tendo garantido ao
umador, no momento do carreg<lmento, a exactidão d<ls m<lrcas, do

núm:;m, da qu<ll.ltid<ldee do peso, t<lis como por ele foram indicados,
e ilJ:Jel11niz<lráo arm<ldor de todas as perdas, danós e despesas prove-
ni":lItcs ou resultantes de inexaclidões sobre estes pontos. O direito
dlJ armador a tal indemnização não limitará, de modo nenhum, a sua
~'esponsabilidade e os seus compromissos, deriv;;rdos do contrato de
transporte, para com qualquer pessoa diversa do carregador.

'6:0;-Salvoo caso de ser dado ao armador ou ao seu ngente no
porlo de desembarque U/11aviso, por escrito, da existência e da natu-
reza de quaisquer perdas e danos, antes ou no momento de retirada

'das mercadorias e da sua entrega a pessoa que tem o direito de recebê-
-Ias em virtude do contrato de transporte, essa' retirada constituirá,

até prova ~ em contrário, uma presunção de que as mercadorias
foram entregues pelo armador tais como foram descritas no conhe-
cimento.

Se as perdas e danos não são aparentes, o aviso deve ser dado

no prazo de três dias a cont:n da data da entrega.
As reservas escritas são inÚteis se o estado da mercadoria foi

contraditàriamente verificado no momento da recepção.
Em todos os casos o armador e o navio 'ficarão libertados de toda

a responsabilidade por perd:ls e danos, não sendo instaurada a respec-
tiva acção no prazo de um ano a conlar da entreg.a das mercadorias ou
da data em que estas deveri:lm ser entregues.

Em caso de perda ou dano certos ou presun'lidos, o armador e o
Jestinat;írio concedeliio reciprocamente todas as facilidades razoáveis,
para a inspecção da mercadoria e verificação do nÚmero de volumes.

, 7.° Depois.de carregadas as mercadorias, o, conhecimento que o
armador, o' capitão ou o. agente do armador entregar ao carregador,
será, se este o e?,igif, um conhecimento com a nota de «embarcado»;
mas, se o carregador tiver anteriormente recebido qualquer documento
dando direito a essas mercadoria~. deverá restituir, esse documento em
troca do conhecimento com a nota de «cmbarcadOl).o armador, Qcapitão

ou o agente terá igualmente a faculdade c,leanotar, no porto de em-
barque, no documento entregue em primeiro lugar, o nome aLI os
nomes. dos navios em que as mercadorias foram. embarcadas e a data

ou datas de embarque, e quando esse documento fo,~ assim ~noi'ado,
se ele contiver também as menções do artigo 3.°, § 3.°, será considerado,

),;(~



22 Legi.slaçã<J Marítima

para os fins deste artigo, corno constituindo um conhecimento eol11a
nota de «embarcado».

8.° Será nula, de nenhum efeito e corno se nunca tivesse exis-
tido, toda a cláusula, convenção ou acordo num contrato de trans-
porte exonerando o armador ou o .navio da responsabilidade por perda
ou dano concernente a mercadorias provenientes de negligência, culpa
ou omissão dos deveres ou obrigações preceituados neste artigo, ou
atenuando essa responsabilidade por modo diverso do preceituado na
presente Convenção. Uma cI:iusula cedendo o benefício do seguro ao
armador ou qualquer cláusula semelhante será considerada como exo-
nerando o armador da sua responsabilidade.

Artigo 4.°
.~

L° Nem o armador nem o navio serão responsáveis pelas perdas
ou danos provenientes ou resultantes do estado de inavigabilidade,
salvo sendo este imputável à falta de razoável diligência da parte do
armador em pôr o navio em estado de navigabilidade ou em assegurar

(

ao 'navio um armamento, equipamento ou aprovisionamento conve-
nientes, ou em preparar e pôr em bom estado os porões, frigoríficos e
todas as outras partes do navio onde as mercadorias são carregadas,
de modo que elas sejam aptas à recepção ou transporte e à preservação
das mercadorias, tudo conforme o preceituado no artigo 3.°, § 1.°
Todas as vezes que uma perda ou um dano resultar da inavigabilidade,
o ónus da prova no concernente à realização da diligência razoável
recairá no armador ou em qualquer outra pessoa que invoque a exone-
ração prevista neste artigo.

2.° Nem o arniador nem o navio serão responsáveis por perda. ou
dano resultante ou proveniente:

capitão, mestre, piloto
navegação ou na admi-

a) De actos, negligência ou falta do
ou empregados do armador na
nistração do navio;

b) De um incêndio, salvo se fêr causado por falta ou
culpa do armador; .

c) De perigos, riscos ou acidentes do mar ou de outras
águas navegáveis;

d) De casos fortuitos;
e) De factos de guerra;
f) De factos de inimigos públicos;
g) De embargo ou coacção de governo, autoridades ou

povo, ou de uma apreensão judicial;
De uma imposição de quarentena;
De um acta ou duma omissão de carregador ou pro-

li)

i)

I I

I

I

i i
I
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Pliet:írio ths Illelc:\doli;\s, ou de 'seu ngcllte ou repre-

seI1(allte;

j) De greves ali luc/.;-O/lIS,ou ue suspensões ou uiliculuaues '

postas ao trabalho, seja qual fãr a callsa, parcialmente
ou totalmente;

k) De motins ou p.erturbaçües populares;
I) De unja salvação ou tentativa ue salvação de, viuas ou

. bens no\ mar; ,
. 1/1) De desfalque de volume ou de peso, ou ue qualquer

outra perda ou dano resultante de v!cio oculto, natureza
especial ou vicio próprio da mercadori;;;

11) p-s-uma. j~lsullciência de embalagem;
o) De 'uma insullciência ali imperfeição de marcas;
fi) D,e vicias ocultos que escapam a uma rowúvc! diligência;
q) De qualquer ou!ra-5.ausa não proveniente de facto ou. ~'-'- ---o_. --"" .-"'-

~~!pa. do. armador, ou de faclo ou 'cuijjiI de agentes o.u
empregados do armador, mas o encargo da prova
incumbirá à pessoa que invoca o benefício desta isenção
e cumprir-Ihe-á mostrar que nem a culpa pessoal, nem
o facto do armador, nem a culpa ou o facto dos agentes
ou empregados do armauor contribuíram parn a perda
ou dano.

3.° O carregador não será responsável peJas peruas e danos so-
fridos pelo armador ou pelo navio, qualquer que seja a causa de que
provenham ou rcsultem, desde que não sejam impul,iyeis a acta, culpa
ou negligência do mesmo carregador, de seus agentes ou empregados.

4.° Nwhum desvio de rota para salvar ou tentar salvar vidas ou

bens no mnr, nem qualque~ desvio de rota raw;ivcl. será considerado
como infracção fi presente Convenção ou ao contrato de transporte.
e o nrmador não será respons;ívcl de qunlquer perda ou dano que dai
resulte.

5.° Tanto o armador como o navio não serão obrigados, em

caso algum, por perdas e danos causados Üs mercauorias ou que lhe

digam respeito, por umá soma superior a 100 libras esterlinas por volume
ou unidade, ou o equivalente desta soma nu má diversa moeda, salvo

quando a nalurela e o valor destas mcrcadorias tivercm sido declaradas
pelo carregador antes do SeU embarque c essa declaração ~iver sid~
inserida no conhecimento.

Esta declaração assim illserida 110 conhecimento constituirá uma
presunção, salva 11prova em conlr<Írio. mas não obrigani o armador, ,

que poderá contestá-Ia. .

pqr convenção entre o armauor. capitão ou agcntc do
c o carregador, poderá ser determinada uma quantia máxima

armador
diferente

': 11~g
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da inscrita neste p,II',ígraro, contanto que esse m;iximo convencional
não seja inferior à cifra acima fixada.

.Nem o armador nqm o navio serão respons;iveis, em caso nenhum,
pelas perdas e danos causados às mercadorias ou que lhes sejam concer-
nentes, se no conhecimento o carregador houver feito, consciente-
mente, uma falsa declaração ~a sua natureza ou do seu valor.

. - 6.° As mercadorias de natureza inOamável,explosiva ou perigosa,
c~fo embarque o armador, o capitão ou o agente do. armador não
consentiriam, se conhecessem a sua natureza ou o seu carácter, poderão
ser, a todo o momento, antes da descprga, desembarcadas em qual-'
quer lugar, ou destruídas ou tornadas inofensivas pelo armador, sem
indemnização; e o carregador dessas mercadorias será responsa vel por
todo o dano e pclas despesas provenientes ou resultantes, directa. ou
indirectamente, do cmbarq.ue .,!elas. Se alguma dessas mcrcadorias,
ell1barcadas com o co.nhecimento e consentimento do armador, se
converter em perigo para o navio Oll para a carga, poderá ser da mesma
maneira desembarcada ou destruida ou tornada inofensiva pelo ar-
mador, fiem responsabilidade para este, salvo a que resultar de avarias., '

comuns, havendo-as,

Artigo 5,0

O armador tem a faculdade de renunciar, no todo ou em parte,
aos seus direitos e isenções ou de agravar as suas responsabilidades e

/ 'obrigações tais como se acham previstas, umas e outras, na presente
Convenção, contanto que essa renúncia ou esse agravamento seja insc-
rido no conhecimento entregue ao carregador.

:/. Nenhuma disposição da presente Convenção se aplica às cartas-
-partidas; mas, se no caso de um navio regido por uma carta-partida
forcm emitidos conhecimentos, ficarão estes sujeitos. aos. termos da
presente Convenção. Nenhuma disposição destas regras s'erá havida como
obstáculo à inserção num .conhecimento de qualquer disposição líc"ita
concernente às avarias comuns,

Artigo 6,0

. ' Não obslante as disposições dos artigos pre~edel1tes,o an;lador,
capitão ou agente do. armador e o carregador lêm a faculdade de,
em relação a determinadas mercadorias, quaisquer que elas sejain, '.

celebrar um contrato qualquer c~m quaisquer condições concernentes
. à responsabilidade.e às obrigações, assim como aos direitos e isenções
do armador a respeito das mesmas mercadorias, ou a respeito das suas
obrigações quanto ao estado de navigabilidade do navio, até onde esta
estipulação não for contrária à..ürdem pública, ou em relação às solici-
tudes ou diligências dos scus empregados ou agentes quanto ao carrega-

._-.-
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mcnto, manutcnção, cstiva, transportc, guarda, cuidados e dcscarga das
~l11crcadorias transportadas por mar, contanto quc, ncstc caso, ncnhum

conhccimcnto tcnha sido ou vcnha a scr cmitido e que as clá\Js~las do
acordo celebrado scjam inseridas num recibo, que será um documento
intranslllissívcl c conterá a mcnção deste caráctcr.

Toda a convenção assim celebrada terá plcna validade legal.
Fica, todavia, convencionado que este artigo não se aplicará aos

carregamentos comerciais ordinários, feitos por efeito de operações
comerciais ordinárias, mas somente aqueles carregamentos em que o
canícter c a condição dos bens a transportar c as circunstâncias, os tcrmos
e as condiçõcs em que o transporte se deve fazer são de molde a justificar
uma convenção especial.

I
I
i
i -
i
I
I

~
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.Artigo 7.°

Nenhuma disposição da presente Convenção proibe ao armador ou
carregador inserir num contrato estipulações, condições, reservas ou
isenções relativas às obrigações e responsabilidades do armador, ou

do, navio, pelas perdas e danos que sobrevierem às mcrcadorias, ou
conccrncntcs, à sua guarda, cuidado e manutcnção, !!.1..Leriormel1t~ao.
~arregamcnto c posteriormente à descarg!l.do navio no qual as mesmas
mcrcadorias são transportadas por mar.

Artigo 8,0

As disposições da' presente Convenção não modificam os direitos
nem as obrigaçõcs do armador tais como resulLall1 de qualquer lei em
vigor neste momento relativamente à limitação da responsabilidade
dos proprietários de navios de mar.

Artigo 9.°

As unidades monctárias de que na presente Convenção se trata
são expressas em valor-ouro.

Os Estados contratantes em que a libra esterlina não é empregada
como unidade monetária reservam-se o dir.eito de converter em I)úmeros

redondos, segundo' o seu sistema monetário, as somas indicadas em
libras esterlinas na presente CqJ1venção.

As Jcis nacionais podem reservar ao devedor a faculdade de pagar
na moeda nacional, conformc o curso. do câmbio no dia da chegada
do navio ao porto dc descarga da mercadoria de que se trata.

Artigo 100°

As disposições da.p'resente Convenção aplicar-se-ão a todo o conhe-
cimento criado num dos Estados contratantes.

, .
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Artigo 11.°

Dcntro do prazo d(; dois anos, o mais tardar, a contar do dia c'a
assinatura da Convenção, o Governo belga dirigir-se-á aos Governos
das Altas Partes Contratantes que houverem declarado que desejam
ratificá-Ia, a fim de os decidir a pô-Ia em vigor. As ratificações serão dcpo-
sitadas em Bruxelas, na data que será fixada de comum acordo entre
os ditos Governos. O primeiro depósito das ratificações será verificado
por uma acta assinada pelos .rcpresentantcs dos Estados que nele to-
marem partc e pelo Ministério dos Negócios Estrtlngeiros da Bélgica.

Os depósitos ulteriores far-sc-ão por uma notificação escrita e .

dirigida ao Governo belga e acompanhada do instrumento de ratificação.
Uma certidão da acta relativa ao primciro depósito lias notificações

mencionadas na aUnea- pr~~edentc, assim como os instrumentos de rati-
ficação que as acompanhamsení imediatamente, pelos cuidados do

Governo belga c pela via diplomática, entregue ao~ governos que assi-
naram a presente Convenção ou a ela aderiram. Nos casos visados
na. àlínea precedente, o dito Governo fará conhecer, ao mesmo tempo,
a d:>.taem que recebeu a notificação.

Artigo 12.0

Os Estados não signatários poderão aderir à presente Convenção,
quer estivessem, quer"não, representados na Conferência Internacional
de Bruxelas.

O Estado que deseja aderir notificará por cscrito a sua in:tenção
ao Govcrno belga, transmitindo-lhe o título de adesão, que será depo-
sitado nos arquivos do dito Governo.

O Governo belga trai1smitini imediatamente a todos os Estados
signatários ou aderentes uma certidão da notilicnção, assim como do
título de adesão, indicando a data em quc recebeu a notificação.

Artigo 13."

As Altas Partes Contratantcs podem, no momento da assinatura

do depósito das notificações ou da sua adesão, declarar que a acei-
tação que dão à presente Convcnção não se aplica seja a certos, seja 'a
nenhum dos Domínios autónomos, colónias, possessões, protectorados
ou tcrritórios do ultramar que se acham sob a sua soberania ou autori-
dadc. Em consequência, elas podem ulteriormente aderir separada-
mente, em nome de um ou outro desses Domínios autónomos, colónias,
possessões, protectorados Oll territórios do ultramar assim excluídos na'
sua declaração primitiva.. Elas podem também, conformando-se com
estas disposições, denunciar a presente Convei1ção separadamente em

. relação a um ou algum dos domínios autónomos, colónias, possessões,

. ..u -- ~.- _.
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protectorados ou territórios do ultramar qÜe se acham sob a sua sobe-
rania. ou...autoridade.

Artigo 14.°

Nos Estados que tiverem participado no primeiro depósito de
ratificações, a presente Convenção produzirá efeito'u!J1 ano'após a data
da acta desse depósito. Quanto aos Estados que a ratificarem ulterior-

c ' '

mente ou a ela aderirem, assim como nos casos em que 'ela. for posta

em vigor ulteriormente, segundo o artigo 13.°, ela produzirá efeito seis
meses depois que as notificações previstas no artigo 11.°, alInea 2.D.,

e no artigo 12.°, alínea 2.D.,tiverem sido recebidas pelo Governo belga.

Artigo 15.°

Se um dos Estados contratantes quiser denunciar a presente Con-
venção, a denÚncia será notificada por escrito ao Governo belga, que
enviará imediatamente uma certidão da notificação a todos os outros
Estados, fazendo-lhes saber a data em que a recebeu.

A denúncia produzirá os seus efeitos sàmente em relação ao
Estado que a notifica e um ano depois de a notificação ser recebida pelo
Governo belga.

Artigo 16.°.
Cada Estado contratante terá a faculdade de provocar a -reunião

. duma nova conferência, a fim de se estudarem' os melhoramentoS' que
poderiam ser introduzidos na presente Convenção.

O Estado que fizer uso' desta facllldade deveni notificar a sua
intenção aos outros Estados com a antecipação de um ano, por inter-
médio do Governo belga, que se encarreg:ln\ de convocar a conferência.

-

PROTOCOLO DE ASSINATURA

f .
I

Procedendo iJ.assinatura da Convenção Internacional para a uni-
ficação de certas regras em matéria de conhecimento, os' Plenipoten-
ciários abaixo assinados. adoptaram o presente Protocolo, que terá
o mesmo valor que se as suas disposiçõés estivessem inseridas no texto
da mesma Convenção a que se refere.

As Altas Partes Contratantes poderão pôr em vigor esta Con-
venção, seja dando.lhe força de lei, seja introduzindo na sua Jcgislaçfío
n;l\;iollillas regras adoptadas pela Convenção sob uma forma apropriadn
a esta legislação.
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[I<ls reserv<lm-se expresS;lIl1el~le o dilcilo:
1.° De precis<lr que, 110S casos do ar ligo 4.". alil1c;J 2.", de c)

até p), o portador do conhecimento podc dcmol1slr;u a culpa pessoal

do armacjor ou as cúlpas 'dos seus subordin<ldos não coberlas pelo
parágrafo a);

2.° De "pficar, no concernenle à c:Jhot<lgel11 ,11"ciOll"I, o nr-
ligo 6,0 a lodas as calcgorins de mercadorias, sem <llender à reslriçiio
consignada lia alínea final do rmsmo arligo,

,-,

Eu, "baixo Dssin<luo, EmuaixmJor de SU;J M"jeslade Urilfinicn em

Druxc:l:J.s,.a~ aflor a minha assinalura no Protocoio de Assinalura da .

Coltvençiio Inlernacional para a unificaçiio de cerlas regras rel:llivns.a
conhecimenlos de CMg;)...nos quinze dias de novcmbro de 192", f:lço
as seguinles de.clurações por inslruções do lI1eu Gol'erno.

Declaro que o Governo de sua Majeslade Uritãnica adopla :I última
reserva do I'rolocolo adicion<lJ da Convenção sobre conhecill1entos

de carg<l,

Declaro, ainda, que a minha assinatura apenas obrig;] n Grii-Ure-
lanha e Irlanun do Norte e que reservo a cada um dos 1)oll1ln;os Urilii-
nicos, Colónias, Possessões Ultramarinas e I'roteclor;]dos, e n caoa UI1l

dos territórios sobre os quais Sua M;Jjeslade Uriliinic;] exerce UI1l .

mandato, o direito de aderir a esta Coltvençiio, ~os lerl1los do nr-

ligo 13,°. .

Bruxelas, aos quinze dias de Novembro de 1924.-. Geolgr GlollCll/I,

Embaixador de Sun Mujeslade Driliinicn em Dru.>;clas.
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