
 

 

 

FACULDADE DE DIREITO CANDIDO MENDES-CENTRO 

NÚCLEO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO –NTCC 

 
 

MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 
 

DOS NAVIOS E SUAS NACIONALIDADES 
 
 

Aluna: Ani Karini Rodrigues Muniz 
 

Orientador: Marcelo David Gonçalves 
 
 
 

2011-01 



UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES – UCAM 

FACULDADE DE DIREITO CÂNDIDO MENDES – CENTRO 

NÚCLEO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – NTCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOS NAVIOS E SUAS NACIONALIDADES 

 

Monografia apresentada à Faculdade de 

Direito Cândido Mendes- Centro como 

requisito indispensável para a graduação 

em Direito. 

 

 

 

 

ALUNA: Ani Karini Rodrigues Muniz 

Turma: 30401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Marcelo David Gonçalves 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, JUNHO DE 2011. 



UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES – UCAM 

FACULDADE DE DIREITO CÂNDIDO MENDES – CENTRO 

NÚCLEO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – NTCC 

 

 

 

 

ANI KARINI RODRIGUES MUNIZ 

 

 

DOS NAVIOS E SUAS NACIONALIDADES 

 

Monografia apresentada à Faculdade de 

Direito Cândido Mendes- Centro como 

requisito indispensável para a graduação 

em Direito. 

 

 

Nota (        ) 

 

 

Professor      __________________________________ 

       Marcelo David Gonçalves - Orientador 

 

 

Professor      __________________________________ 

        

 

 

Professor      __________________________________ 

        

 

 

 

 

 

 

                                                   

RIO DE JANEIRO, JUNHO DE 2011.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

  A Deus, por ser fundamental na minha vida e em minhas conquistas. 

  A meus pais, por serem mais que pais, por serem verdadeiros heróis capazes de 

fazer qualquer coisa para me proteger e me ver feliz, além de me apoiarem em tudo o que faço 

e confiarem plenamente em mim. 

  Ao meu amigo Mauro Figueiredo, por ser mais que um amigo, ser um 

verdadeiro irmão, ao me dar apoio e incentivos diários na minha vida. 

  À minha amiga Roberta Monteiro e à Professora Maria José Faria Ribeiro, que 

me ajudaram de forma fundamental para que eu cursasse a faculdade de Direito. 

  Ao meu orientador, professor Marcelo David Gonçalves, pelas brilhantes aulas 

e por ter sido a minha fonte de inspiração para o tema desta monografia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grandeza não é onde permanecemos, mas em 

qual direção estamos nos movendo. Devemos 

navegar algumas vezes com o vento e outras 

vezes contra ele, mas devemos navegar, e não 

ficar à deriva, e nem ancorados. 

 

Oliver Wendell Holmes 



RESUMO 

 

 

A nacionalidade dos navios é um atributo de grande importância, pois confere proteção aos 

mesmos e possibilita que os Estados cujas bandeiras são arvoradas possam exercer sua 

jurisdição, de uma forma geral. 

A presente monografia objetiva apresentar uma visão geral sobre os navios, abordando sua 

conceituação, características, classificações, bem como visa aprofundar-se nas questões 

atinentes à nacionalidade dos navios. Questões envolvendo os registros abertos, como as 

Bandeiras de Conveniência, o Segundo Registro e o Registro Especial Brasileiro (REB), e 

também as que tangem à desnacionalização e perda da nacionalidade dos navios foram 

tratadas por serem intrínsecas e fundamentais ao tema abordado.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo dedica-se a demonstrar a importância da atribuição da 

nacionalidade aos navios.  

Atualmente, cerca de 90 % do comércio internacional é realizado por meio de 

transporte marítimo.  Para que o Estado exerça sua soberania, é essencial que o navio seja de 

sua jurisdição. O Estado não poderá exercer atividade judicante em embarcação que não está 

sob seu domínio. 

Na presente monografia, são inicialmente esclarecidas questões atinentes aos 

navios, como sua conceituação em diferentes normas, a sua natureza jurídica, os principais 

tipos de navios, as suas principais características, bem como os aspectos que tangem à 

individualização dos mesmos. A seguir, a nacionalidade do navio é abordada, demonstrando-

se porque é essencial que uma embarcação não deixe de ter sua nacionalidade atribuída ou, 

melhor dizendo, quais as vantagens que o navio nacional de um país tem.  

A questão das bandeiras de conveniência, que atualmente representa uma 

verdadeira violação ao princípio do vínculo substancial que deve existir entre o Estado e o 

navio que ele arvora, é tratada neste trabalho monográfico, demonstrando-se quais são as 

críticas feitas em relação à sua adoção por diversos países do mundo.  Outrossim, disserta-se 

sobre qual a medida que os países tradicionais da navegação marítima adotaram para não 

perderem a sua frota nacional. Além disso, qual foi a solução adotada pelo Brasil para não 

sucumbir à competição „desleal‟ advinda do surgimento das Bandeiras de Conveniência no 

mundo. Aproveita-se, ainda, para abordar sobre como ocorre o cancelamento do registro e a 

perda da nacionalidade dos navios brasileiros e a desnacionalização. 

Para este trabalho, realizou-se consulta bibliográfica a autores brasileiros que 

deram contribuições essenciais ao tema abordado, como Carla Adriana Comitre Gibertoni,
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Celso D. de Albuquerque Mello, Eliane M. Octaviano Martins, Leandro Raphael, J. Haroldo 

dos Anjos e Carlos Rubens Caminha Gomes. Além disso, foram realizadas consultas a sítios 

nacionais e internacionais da internet, já que algumas informações desta pesquisa são 

encontradas em convenções internacionais. 
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2 DOS NAVIOS: BREVE HISTÓRICO DOS NAVIOS NO MUNDO 

 

Desde que o homem aprendeu a utilizar o fogo, ele construiu primitivos remos de 

madeira obtidos através da queima de troncos e com ferramentas de pedra. Tais remos 

permitiam que os barcos fossem impulsionados, em vez de utilizar somente as mãos. Os botes 

de troncos escavados, denominados de „piroga’, jamais foram extintos. Os navios da América 

do Sul, Austrália e África utilizam-nos até hoje. 

 

 

Figura 1
1
 (Imagem de uma Piroga) 

  

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/image/p/1630.jpg > Acesso em: 07 de junho de 2011. 
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No antigo Egito, os navios eram confeccionados à base de papiro e levavam uma 

vela latina. Além de não serem duráveis, eram inapropriados para o mar. Mas mesmo assim, 

os egípcios comerciaram por todas as partes com sua frota mercante. 

Na Antiguidade, diferentes povos, como os fenícios, os persas, os gregos e os 

macedônios, pretenderam dominar o Mediterrâneo oriental. 

No fim da denominada “Idade de Ouro Egípcia”, os fenícios se consolidavam 

como uma nação marítima líder e os gregos eram seus fortes concorrentes. Entre 700 e 300 

a.C., os navios gregos eram feitos com balizas, possuíam a vela arredondada e sua principal 

propulsão era o músculo humano. Os remadores compunham uma guarnição de 50 remos. 

 

 

Figura 2 
2
 (Imagem de navios gregos) 

 

O domínio marítimo passou dos gregos para os romanos, os quais eram protegidos 

por navios de guerra. Nas palavras de MELLO (2001): “Roma reivindicava a repressão à 

                                                           
2
 Disponível em: 

<http://2.bp.blogspot.com/_i_YdICPTytk/TDHY5uRk1eI/AAAAAAAABWk/Q8cIZAnTOzQ/s1600/Navios%2

Bgregos%2Bem%2BSalamina.jpg> Acesso em: 07de junho de 2011 . 
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pirataria, a proteção à navegação, a polícia das costas e dos portos e afirmava a sua jurisdição 

sobre o mar.” 

Após a queda do Império Romano, entre os séculos IX ao XI d.C., os 

escandinavos construíram seus navios „vikings‟, os quais eram feitos de madeira, manejados 

por guerreiros e permitiam expedições longínquas até o Mediterrâneo.  

 

 

Figura 3 
3
 (Imagem de um navio Viking) 

 

Entre os séculos XV ao XVIII, Holanda, Espanha e Portugal tomaram o domínio 

marítimo. Holanda liderava as rotas europeias, enquanto Espanha e Portugal monopolizavam 

o Oceano Atlântico. Nessa época, os navios de alto-mar eram dotados de três mastros. 

Por volta de 1850, os americanos tornavam-se os líderes na construção de 

veleiros, os quais eram denominados “dipers”, como os famosos James Baines e Flying 

Cloud. E logo após, a Inglaterra lançou seu mais famoso “diper” britânico o Cutty Sark. 

 

                                                           
3
 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/platb/files/169/2010/03/viking_ship_10.jpg > Acesso em: 07 

de junho de 2011. 
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Figura 4
4
 (Imagem do “diper” americano Flying Cloud) 

 

 

Figura 5
5
 (Imagem do “diper” britânico Cutty Sark ) 

 

A invenção da máquina a vapor por James Watt foi fundamental para a transição 

do uso da vela para o vapor como novo meio de propulsão das embarcações.  O início da 

                                                           
4
 Disponível em: < http://www.nps.gov/safr/historyculture/images/flying__cloud.jpg> Acesso em: 08 de junho 

de 2011. 
5
Disponível em: < http://www.dailymail.co.uk/news/article-456767/Cutty-Sark-The-concorde-high-seas.html> 

Acesso em: 08 de junho de 2011. 
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navegação a vapor ocorreu em 1802 com a construção do Charlotte Dundas por Willian 

Symington.  

 

 

Figura 6
6
 (Imagem do navio a vapor Charlotte Dundas) 

 

Em seguida, foi construído o vapor Clermont pelo engenheiro americano James 

Fulton. 

 

 

Figura 7 
7
( Imagem do navio a vapor Clermont ) 

 

Em 1812, Henry Bell construiu o primeiro navio de serviço de frete, o Comet. 

 

                                                           
6
 Disponível em: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Charlotte_dundas_drawing_symington.jpg> 

Acesso em: 08 de junho de 2011. 
7
 Disponível em: <http://www.ulster.net/~hrmm/diglib/fulton/stanton012s.jpg> Acesso em: 08de junho de 2011. 
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Figura 8
8
 (Imagem do navio Comet) 

O emprego do vapor como meio de propulsão progrediu consideravelmente com a 

invenção da máquina à turbina. Em 1897, o “Turbina”, um pequeno navio cuja velocidade 

atingia 34 nós, foi apresentado por Charles E. Parsons na revista naval. 

Com a invenção do motor Diesel pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel em 1911, 

surgiu o primeiro navio propulsionado por motor a diesel, o Selandia, na Dinamarca. 

 

 

Figura 9
9
 (Imagem do navio Selandia ) 

 

A evolução prosseguiu e, em 1954, os Estados Unidos lançaram o Nautilus, um 

submarino atômico.  

 

                                                           
8
 Disponível em: < http://webzoom.freewebs.com/graham7760/Comet-medium.jpg>. Acesso em: 09 de junho de 

2011. 
9
 Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/04/Selandia_diesel.jpg>. Acesso em 09 de junho 

de 2011. 
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Figura 10
10

 (Imagem do submarino Nautilus) 

 

Outros submarinos sucederam e também um cargueiro de 21.000 toneladas, o 

Savannah, e um Quebra-Gelo soviético, o Lenine. As máquinas nucleares são capazes de 

percorrer uma distância de aproximadamente 300.000 milhas.  

 

 

Figura 11
11

 (Imagem do navio Quebra-Gelo Lenine) 

 

                                                           
10

 Disponível em: < http://www.subguru.com/nautilus/USS_Nautilus_SSN571.jpg> Acesso em: 08 de junho de 

2011. 
11

 Disponível em: < http://domardenramalho.blogspot.com/2009/03/quebra-gelo-nuclear-lenine-srra.html> 

Acesso em: 08 de junho de 2011. 
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No futuro, outros meios de propulsão deverão ser inventados para incrementar 

ainda mais a navegação mundial. 

 

2.1 CONCEITO DE NAVIO: A DIFERENÇA ENTRE NAVIO E EMBARCAÇÃO 

 

 

As convenções internacionais e o Código Comercial Brasileiro não fornecem a 

conceituação de navio. 

 A definição de navio é utilizada como sinônimo de embarcação, ou seja, tudo 

aquilo que tem aptidão para navegar. Mas pode-se afirmar que navio é espécie abrangida pelo 

gênero embarcação. 

Embarcação é definida como qualquer construção com aptidão para se locomover 

na água , seja por meios próprios ou não, quaisquer que sejam suas características e lugar de 

tráfego, conforme dispõe o artigo 10 do Regulamento para o Tráfego Marítimo (Decreto nº 

87.648 de 24.09.1982) e o artigo 11 da Lei 2.180 de 05.02.1954 que regula o Tribunal 

Marítimo:  

 

“Art.10 – O termo “embarcação”, para efeito deste Regulamento, significa 

qualquer construção, capaz de transportar pessoas ou coisas, suscetível de se 

locomover na água por meios próprios ou não. ”(Regulamento para o 

Tráfego Marítimo, Decreto nº 87.648 de 24.09.1982) 
12

. 

 

 “Art.11 – Considera-se embarcação mercante toda construção utilizada 

como meio de transporte por água, e destinada à indústria de navegação, 

quaisquer que sejam as suas características e lugar de tráfego.” (Lei 2.180 de 

05.02.1954) 
13

. 

 

A Lei 8.374 de 30.11.1991, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por embarcações ou por sua carga, considera no seu artigo 2º, § 1º que 

embarcações são os veículos destinados ao tráfego marítimo, fluvial ou lacustre, dotados ou 

não de propulsão própria. 

                                                           
12

 GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, 

p.46. 
13  

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L2180.htm >Acesso em: 22 de outubro de 2010.
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Conforme afirma GIBERTONI (1998), a embarcação é o conjunto de elementos 

unidos que forma um todo orgânico capaz de se locomover, ou seja, um todo composto de 

várias partes e de diversos acessórios e possui natureza móvel, apesar de sujeitar-se às normas 

jurídicas que regem os bens imóveis por expressa imposição da lei. A flutuabilidade e 

navegabilidade são elementos constitutivos intrínsecos da definição de navio. Tais 

características excluem do conceito de embarcação aqueles que estiverem em construção e um 

navio naufragado, por exemplo, além das boias e plataformas offshore de posicionamento 

permanente. 

O conceito de navio pode ser encontrado no Decreto nº 15.788/22 que 

regulamenta a execução de contratos de hipoteca de navio, no seu artigo 3º e o define como 

“Toda construção náutica destinada à navegação de longo curso, de grande e pequena 

cabotagem, apropriada ao transporte marítimo ou fluvial”
14

. 

Em relação à legislação internacional, segundo MELLO (2001), os autores 

franceses restringem a navegação aos engenhos que navegam no mar e, portanto, não incluem 

a navegação fluvial, já que para eles, a navegação nos rios possui regime próprio. Ele 

exemplifica tal entendimento ao afirmar que a equipagem não se sujeita ao código de trabalho 

marítimo e sim, a um contrato de trabalho e o seguro de navegação fluvial não é 

regulamentado pelas regras do seguro marítimo. 

A Convenção de Bruxelas de 25.08.1924 (Convenção Internacional para a 

Unificação de Certas Regras em Matéria de Conhecimento de Cargas) conceitua em seu artigo 

1º, “d” como “toda embarcação destinada ao transporte de mercadorias por mar” 
15

. 

A Convenção de Genebra nº 22 de 1926 (convenção sobre contrato de 

engajamento de marinheiros) define o termo navio como “todo navio ou embarcação de 

qualquer natureza, de propriedade pública ou privada, empregados habitualmente na 

navegação marítima” 
16

. 

MELLO (2001) aborda a dificuldade na classificação de determinados engenhos, 

como, por exemplo, as ilhas artificiais, as quais só são consideradas navios quando se 

encontram em deslocamento. Se estiverem no leito do mar são considerados artefatos 

flutuantes, conforme disposição da Lei 2.180. 

 

                                                           
14 

GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, 

p.46-47.
 

 
15

Article1, (d): “Ship” means any vessel used for carriage of goods by sea. Disponível no site:    
<http://www.admiraltylawguide.com/conven/haguerules1924.html>Acesso em: 22 de outubro de 2010. 
16

 Disponível em: <http://www.ilo.org/public/portuguese/region/ampro/.../convencao22.pdfem >Acesso em 07 

de junho de 2011. 
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2.2  NATUREZA JURÍDICA DOS NAVIOS 

 

 

Os navios possuem natureza jurídica de bens móveis, conforme artigo 82 do 

Código Civil de 2002, o qual dispõe: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, 

ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-

social”.  

Mas em alguns casos expressos em lei, os navios adquirem características de bens 

imóveis, como por exemplo, no momento em que se transfere ou se comprova a propriedade, 

que só pode ser feita através de documento escrito e registrado no registro marítimo ou na 

Capitania dos Portos (no caso do ordenamento jurídico brasileiro), e também no caso da 

hipoteca naval (Decreto nº 15.768, de 8 de novembro de 1922) e, ainda, no caso de venda 

judicial (art. 478 do Código Comercial). Mas, em momento algum, os navios deixam de ser 

bens móveis, mesmo adquirindo feições de bens imóveis, e por essa razão, a maioria dos 

autores define os navios como “bens móveis sui generis”. 

Deve-se ressaltar ainda que o navio configura-se como res conexa, ou um todo 

indivisível composto por casco e acessórios. Em outras palavras, trata-se de um todo 

composto de várias partes e seus acessórios que formam um todo orgânico. Os acessórios 

fazem parte da caracterização dos navios e não podem ser considerados individualmente. 

Caso contrário, o navio perde sua caracterização. Portanto, não são embarcações as tábuas, as 

pranchas, um navio em construção, entre outros. 

 

2.3  CLASSIFICAÇÃO DOS NAVIO 

 

Os navios possuem classificações distintas e cada uma delas submete-se a um 

regime jurídico próprio. O critério da classificação considera a natureza do serviço prestado, 

ou seja, a destinação do navio e não a propriedade do mesmo. Podem ser classificados como 

públicos ou privados. 

Navios públicos são os navios de Estado que estão a serviço do poder público e 

podem ser utilizados no transporte comercial ou na defesa dos interesses do Estado, como os 

navios de guerra. Subdividem-se em navios públicos de guerra e navios públicos civis. São 

exemplos de navios públicos civis os navios-escola, navios-hospital, iates dos Estados, navios 

de fiscalização, entre outros. Consideram-se navios de guerra aqueles que se destinam a fins 
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bélicos, de ataque ou defesa, ou aqueles a serviço da frota de guerra com sinais exteriores de 

sua nacionalidade, sob comando de um oficial comissionado pelo governo do Estado, e cujo 

nome consta na lista apropriada de serviço, e tripulado por sua equipagem que deve estar 

submetida às regras de disciplina regular das forças armadas, conforme pode se extrair do art. 

29 da Convenção de Direito do Mar de Montego Bay de 1982. Os navios de Estado possuem 

imunidades especiais conferidas pela Convenção Internacional para Unificação de Certas 

Regras Concernentes às Imunidades dos Navios de Estado (Bruxelas, 1926). 

 

 

Figura 12 
17

( Imagem de um  navio-hospital) 

 

Os navios privados são aqueles que se destinam a um serviço de natureza privada, 

a atividades comerciais. Mesmo os navios pertencentes ao Estado que se destinam às 

atividades comerciais equiparam-se aos navios privados. Portanto, quando os navios são 

utilizados para o transporte de mercadorias e/ou passageiros são considerados navios 

privados, conforme estabelece o art.1º da Convenção Internacional para Unificação de Certas 

Regras Concernentes às Imunidades dos Navios de Estado (Bruxelas, 1926):  

 

 Art. 1º: Os navios ou cargas pertencentes a Estado, os navios por este 

explorados, as cargas e passageiros transportados por navios de Estado, bem 

como os Estados proprietários dos referidos navios, ou os que os exploram, 

ou proprietários das mencionadas cargas, ficam sujeitos, no que respeita às 

reclamações relativas à exploração dos navios ou ao transporte das cargas, às 
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regras de responsabilidade e às obrigações relativas aos navios, cargas e 

armamentos particulares
1819

. 

 

Excetuam-se da regra supracitada os navios de guerra, os navios-hospitais, os 

iates de Estado, navios de reabastecimento e outros de uso exclusivo de Estado em serviços 

governamentais e não comerciais.  

Os navios de guerra gozam do princípio da extraterritorialidade, diversamente dos 

navios privados ou os que se equiparam a eles, os quais se submetem à jurisdição do Estado a 

que pertencem e as águas interiores em que se encontram. Ressalta-se, ainda, que no Brasil, o 

Decreto 56.515 de 1965 determinou que os navios de guerra em missão comercial não gozam 

de privilégios e imunidades. 

No que tange à utilização dos navios, subdividem-se em: navios mercantes, navios 

de guerra, serviços especiais, apoio portuário e de recreio. 

Navios mercantes são navios públicos ou privados que se destinam ao transporte 

comercial de mercadorias e/ou passageiros. 

 

 

Figura 13
20

 (Imagem de um navio mercante destinado ao transporte de mercadorias) 
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Navios de guerra, conforme dito anteriormente, são aqueles que se destinam a fins 

bélicos, de ataque ou defesa, ou a serviço da frota de guerra com sinais exteriores de sua 

nacionalidade, sob comando de um oficial comissionado pelo governo do Estado, e cujo nome 

consta na lista apropriada de serviço, e tripulado por sua equipagem que deve estar submetida 

às regras de disciplina regular das forças armadas, conforme pode se extrair do art. 29 da 

Convenção de Direito do Mar de Montego Bay de 1982. 

 

 

Figura 14
21

 (Imagem de um navio de guerra) 

 

Navios de serviços especiais são navios que não se destinam necessariamente ao 

transporte de mercadorias ou passageiros, mas a serviços especializados, como os navios 

quebra-gelos, de salvamento, rebocadores, etc. 
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Figura 15 (Imagem de um navio Quebra-Gelo) 

 

Navios de apoio portuário são aqueles utilizados no apoio marítimo durante a 

navegação realizada entre os portos ou nos terminais marítimos, bem como nas plataformas 

de offshore. 

 

 

Figura 16
22

 (Imagem de um navio de apoio portuário) 

Navios de recreio ou de lazer são aqueles utilizados para a prática do lazer, 

subdividindo-se em navios de cruzeiro e navios de regata. 
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Figura 17 
23

 (Imagem de um  navio de cruzeiro) 

 

Quanto ao tipo de operação, principalmente quanto à escala de portos visitados, os 

navios subdividem-se em: navios de linha (Liners), navios a frete (Tramps), navios de 

Tráfego Privado (Private Trade), navios especializados (navios de sonda ou petroleiros, 

Quebra-Gelo, Pesqueiro-Fábrica, oceanógrafos, de pesquisas polares). 

Navios de Linha são aqueles que seguem sempre a mesma linha. Possuem rota 

certa e com portos de escala predeterminados. 

Navios a Frete (Tramps) são aqueles que percorrem rotas diferentes a cada 

viagem, não percorrendo uma linha fixa. 

Navios de Tráfego Privado (Private Trade) são navios pertencentes a empresas e 

que transportam suas próprias cargas. 

Navios Especializados são navios direcionados para uma determinada utilização, 

como, por exemplo, navios Sonda (destinados à exploração de petróleo), navios Quebra-Gelo 

(trafegam em regiões polares e em locais com grande número de rios e mares), navios 

Pesqueiro-Fábrica (industrializam os peixes pescados por barcos e navios pesqueiros), navios 

oceanógrafos (destinados à pesquisa oceanográfica), navios de pesquisas polares (realizam 

pesquisas e explorações nos pólos norte e sul). 
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Figura 18 
24

 (Imagem de um navio Sonda) 

 

Quanto ao percurso realizado pelos navios na navegação marítima, estes podem 

ser classificados como: 

Navios de cabotagem, que realizam o percurso na costa brasileira, apesar de 

atualmente se estenderem por toda a costa leste da América do Sul, até os portos das Antilhas 

e América Central, excetuando-se as Ilhas Virgens e Porto Rico, conforme estabelece o artigo 

18 do RTM. 

Navios de longo curso são aqueles que percorrem os portos brasileiros e os 

estrangeiros, com exceção daqueles de cabotagem internacional. 

Navios para navegação costeira são aqueles que percorrem o litoral brasileiro, 

sendo, geralmente, menores. 

Segundo ANJOS (1992), há navios que são utilizados na navegação de apoio 

marítimo, a qual é realizada entre os portos ou terminais marítimos e as plataformas de 

offshore. 

Quanto aos tipos de navios mercantes (cargueiros), estes podem ser: 

Navios de Carga Geral, que são aqueles que realizam o transporte de cargas soltas, 

como caixas, contêineres, etc. 
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Figura 19
25

 (Imagem de um navio de carga geral) 

 

Navios Porta-contêineres são aqueles desenvolvidos para o transporte de 

mercadorias armazenadas em contêineres. 

 

 

Figura 20
26

 ( Imagem de um navio Porta-contêiner) 

 

Navios Roll-on-roll-off são aqueles desenvolvidos para carga e descarga sobre 

rodas. 
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Figura 21
27

 (Imagem de um navio Roll-on-roll-off) 

 

Navios frigoríficos são aqueles utilizados no transporte de cargas que necessitam 

serem congeladas e/ou refrigeradas. 

 

 

Figura 22
28

 (Imagem de um navio frigorífico) 

 

Navios Graneleiros são aqueles projetados ao transporte de cargas secas a granel. 

Subdividem-se em Ore Carriers (mineraleiros) ou Bulk Carriers. 
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Figura 23
29

 (Imagem de um navio graneleiro) 

 

Ore Carriers ou mineraleiros são navios graneleiros utilizados no transporte de 

minérios. 

 

Figura 24
30

 (Imagem de um navio graneleiro Ore Carrier) 

 

Bulk Carriers são aqueles utilizados no transporte de cereais, sal e carvão. 
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Figura 25
31

 (Imagem de um navio graneleiro Bulk Carrier) 

 

Navios-tanque são aqueles utilizados no transporte de carga líquida a granel. Tais 

navios subdividem-se em: 

– Petroleiros, que são aqueles utilizados no transporte de óleo cru e produtos com 

pigmentação escura como óleo combustível e asfalto; 

 

 

Figura 26
32

 (Imagem de um navio petroleiro) 
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– Derivados Claros, que são utilizados no transporte de subprodutos claros 

refinados do petróleo. 

 

 

 

Figura 27
33

 (Imagem de um navio petroleiro de derivados claros) 

 

 – Navios minero-petroleiros, que são projetados para transportar minério de ferro 

e óleo cru. 

 

 

Figura 28
34

 (Imagem de um navio minero-petroleiro) 
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 – Navios transportadores de gás, que são utilizados no transporte de gases 

liquefeitos a granel. 

 

 

Figura 29
35

 (Imagem de um navio transportador de gás) 

 

 – Navios químicos, que são utilizados no transporte de qualquer carga líquida, 

independentemente da periculosidade das mesmas. 
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Figura 30
36

 (Imagem de um navio químico) 

2.4  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS NAVIOS 

 

Fisicamente, o navio é composto por casco e seus apêndices, equipamento 

propulsor e auxiliar e acessórios. 

No âmbito jurídico, as principais características dos navios são: a nacionalidade, o 

porto de inscrição, o nome, a tonelagem e a classe. 

A tonelagem indica o tamanho do navio e não o peso do mesmo e nem daquilo 

que pode ser transportado.  Para determinar a tonelagem deve-se seguir o que dispõe a 

Convenção Internacional sobre medidas de Tonelagem de 1966. 

A classe é estabelecida conforme as condições de navegabilidade do navio. É de 

competência das sociedades classificadoras a vistoria do navio e a emissão de um certificado 

de classe, o qual é aceito internacionalmente . A embarcação é considerada classificada 

quando se torna portadora de um certificado de classe. O navio que não estiver classificado 

perde o registro. Os navios se classificam conforme o estado em que se encontram e o grau de 

confiança merecido. As classes são designadas por símbolos marcados nos certificados que as 

sociedades classificadoras emitem. 

O porto de inscrição é de livre escolha do proprietário do navio, o qual geralmente 

leva em consideração a localização da empresa e dos serviços auxiliares oferecidos pelo porto 

e os impostos estaduais e municipais. O navio além de registrado deve ser inscrito na 

Capitania dos Portos, se possuir mais de 20 toneladas de arqueação bruta. Deve-se ressaltar 

que o porto de inscrição não indica a nacionalidade do navio. Existem navios com bandeira de 
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um país e porto de inscrição de outro. O porto de inscrição, assim como o nome da 

embarcação são marcas exteriores de identificação do navio, pois devem ser marcados no 

casco da embarcação, na popa. 

 

 

Figura 31
37

 (Imagem de um navio e seu nome) 

 

O nome da embarcação é escolhido pelo proprietário do navio, obedecendo ao 

princípio da novidade, ou seja, veda-se o uso de denominações iguais entre embarcações de 

mesma bandeira que naveguem em mar aberto. É uma das características de identificação do 

navio e conforme o Regulamento do Tráfego Marítimo, o nome deve estar marcado 

externamente, de modo visível, na popa, junto com o porto de inscrição e na proa nos dois 

bordos (a bombordo e a boroeste). Todo navio deve ter um nome que o individualize. O nome 

é concedido por ocasião do registro do navio e deverá constar de todos os documentos de 

bordo. A maioria dos ordenamentos jurídicos permite a mudança de nome do navio, desde 

que observados os pressupostos legais. 

A nacionalidade e o nome são formas de individualização do navio. Um navio que 

não possui nacionalidade é considerado um navio suspeito, pirata.  
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Figura 32
38

 (Imagem de um navio pirata) 

 

 A nacionalidade da embarcação é obtida através de registro no órgão competente.  

Assim como o nome, a nacionalidade individualiza o navio. No ordenamento jurídico 

brasileiro, as embarcações de mais de 20 (vinte) toneladas de arqueação bruta devem ser 

registradas no Tribunal Marítimo, o qual expede a provisão e Registro da Propriedade 

Marítima, que prova a nacionalidade do navio. Já as embarcações de até 20 (vinte) toneladas 

devem ser inscritas na Capitania dos Portos ou órgão subordinado, e a nacionalidade será 

conferida pelo Título de Inscrição. 

 

2.5 A INDIVIDUALIDADE DOS NAVIOS 

 

 

O navio é individualizado por meio de seu nome e nacionalidade, como já dito 

anteriormente. SINGH apud MELLO (2001) menciona que toda “unidade de transporte” por 

terra, água ou ar precisa ter um sinal de identificação para que se possa fixar a 

responsabilidade. Além disso, ele diz que os navios possuem três marcas de identificação: a) o 

número e nome da embarcação de modo visível; b) a bandeira arvorada pelo navio; c) os 

papéis de bordo. 
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A bandeira é o símbolo externo do registro do navio e é comprovado por meio dos 

papeis de bordo. O local do registro denomina-se porto de registro, o qual não 

necessariamente será um porto. Os navios adquirem a nacionalidade do Estado cuja bandeira 

estejam autorizados a arvorar. Assim, a nacionalidade decorre do porto de registro do navio e 

comprova-se através dos papéis de bordo. 

Antigamente, os papeis de bordo denominavam-se lettres de mer, compreendendo 

certificado de nacionalidade, rol de equipagem, diário de bordo etc. A forma e concessão dos 

papeis de bordo dependem, de forma exclusiva, do Estado nacional do navio e são 

regulamentados por ele. 

O sinal que exterioriza a nacionalidade é o pavilhão, a bandeira que deve ser 

ostentada na popa. Mas deve-se atentar que nem sempre o pavilhão corresponde à real 

nacionalidade do navio, como ocorre, por exemplo,  com o pavilhão de complacência (ou 

bandeiras de conveniência). 

 

 

 

Figura 33
39

 (Imagem de um navio com a bandeira da Suécia) 
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3  NACIONALIDADE DOS NAVIOS 

 

A atribuição da nacionalidade dos navios é de grande importância atualmente.  

Estima-se que cerca de 90% do comércio internacional mundial é realizado por meio do 

transporte marítimo. Sem a navegação, o comércio de importação e exportação, atualmente, 

não seriam possíveis.  

É importante que as embarcações tenham suas nacionalidades definidas, pois é 

fundamental para o exercício da jurisdição. O Estado só pode exercer jurisdição sobre o seu 

navio nacional. Em alto-mar, nenhum Estado exerce soberania, não há jurisdição. Criou-se a 

nacionalidade para que o navio receba a proteção e vantagens do Estado que a concedeu. 

Como já dito anteriormente, um navio que não possui nacionalidade é considerado suspeito, 

ou seja, pirata. 

 Adquire-se a nacionalidade através do registro da embarcação na repartição 

competente. Com o registro efetuado, a embarcação estará hábil a arvorar o pavilhão. Os 

navios possuem a nacionalidade do Estado cuja bandeira arvoram.   

Comprova-se a nacionalidade através dos papeis de bordo. Quando o navio se 

encontrar em alto-mar, o Estado do pavilhão terá jurisdição total sobre ele. 

A Convenção Internacional sobre Direito do Mar de Montego Bay (1982) exige a 

existência de um “elo substancial” entre o Estado e o navio: 
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Art.91: Nacionalidade dos navios: Todo Estado deve estabelecer os 

requisitos necessários para a atribuição da sua nacionalidade a navios, para o 

registro de navios no seu território e para o direito de arvorar sua bandeira. 

Os navios possuem a nacionalidade do estado cuja bandeira estejam 

autorizados a arvorar. Deve existir um elo substancial entre o Estado e o 

navio. Todo Estado deve fornecer aos navios a que tenha concedido o direito 

de arvorar a sua bandeira os documentos pertinentes
40

. 

 

Segundo MELLO (2001), “vínculo substancial” significa que o navio deve ter 

algo nacional do Estado, e este deve exercer efetiva jurisdição sobre o navio. No Brasil, o elo 

substancial determina-se pelos seguintes critérios: 

1- O proprietário deve ser brasileiro ou empresa brasileira; 

2- O capitão deve ser brasileiro; 

3- No mínimo dois terços da equipagem composta por brasileiros. 

O navio que não obedecer aos requisitos supracitados perde a nacionalidade 

brasileira ou por hipóteses legais como o confisco do navio por governo estrangeiro, 

abandono sub-rogatório de seguro de companhia estrangeira, por abandono liberatório, se a 

transferência de propriedade é realizada por credores estrangeiros. O registro de propriedade 

da embarcação será deferido à pessoa física que resida e seja domiciliada no país ou à 

entidade pública ou privada sujeita às leis brasileiras, conforme estabelece o art.6º, Lei nº7. 

652/88. O art.3º, Lei nº 9.432/97 dispõe que terão direito a arvorar a bandeira brasileira as 

embarcações inscritas no registro de propriedade marítima, de propriedade de pessoa física 

residente e domiciliada no país ou de empresa brasileira; e as embarcações de propriedade 

estrangeira sob contrato de afretamento a casco nu, por empresa brasileira de navegação, 

condicionado à suspensão provisória de bandeira no país de origem. 

Ao longo da história, constataram-se casos de navios que não possuíam pavilhão 

de nenhuma nação, estes eram considerados navios piratas, corsários, os quais se 

consideravam inimigos comuns de todos e praticavam roubos, assaltos, assassinatos e ataques 

a navios mercantes. Atualmente, ainda é possível encontrar navios apátridas, sem registro em 

nenhum país, como ocorre no Sudeste asiático, em que embarcações percorrem navios 

comerciais para assaltá-los. 
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 Há também alguns casos de navios com dupla nacionalidade, como ocorre com 

navios registrados em um determinado país e afretado por uma empresa de outro país, a qual 

permite o uso de sua bandeira, desde que não haja incompatibilidade de leis entre o país 

originário e o país da empresa afretadora.  No Brasil, veda-se o segundo registro, mas há 

exemplos de países que o permitem, tais como o Panamá, Alemanha, Libéria, Ilha das 

Madeiras. Conforme dispõe a Convenção Internacional sobre Direito do Mar de Montego Bay 

(1982): 

 

Art. 92: Estatuto dos Navios: O navio navegará sob a bandeira de somente 

um Estado e, salvo em casos expressamente previstos em tratados 

internacionais ou nesta Convenção, estarão sujeitos à sua exclusiva 

jurisdição quando em alto-mar. Um navio não pode mudar sua bandeira 

durante a viagem ou quando num porto de escala, salvo no caso de uma 

transferência real de propriedade ou mudança de registro. 

Um navio que navega sob bandeira de dois ou mais Estados, usando-

as de acordo com sua conveniência, não pode alegar qualquer das 

nacionalidades em questões relativas a qualquer outro Estado, e pode ser 

assimilado a um navio sem nacionalidade
41

. 

 

 

3.1  VANTAGENS QUANTO À ADOÇÃO DA NACIONALIDADE DOS NAVIOS 

 

Os navios que possuem nacionalidade gozam de vantagens, tais como: 

1- Proteção pelo seu Estado nacional e no estrangeiro, apelará para a 

representação diplomática e consular de seu Estado nacional. É dever do Estado da bandeira, 

conforme dispõe o art.94 da Convenção de 1982, a garantia da segurança no mar no que tange 

à construção, equipamentos e condições de navegabilidade, condições de trabalho, formação 

dos tripulantes, utilização dos navios, manutenção de comunicações e “prevenção de 

abalroamentos”. Os navios são vistoriados por um inspetor de navios qualificado antes e após 

o registro. O Estado deve exercer de forma efetiva a sua jurisdição e controle em questões 

administrativas, técnicas e sociais sobre navios que arvoram sua bandeira. Deve-se ressaltar 

que o Estado do pavilhão tem jurisdição total sobre o navio quando este se encontrar em alto-

mar; 

2- Os tratados que se referem à navegação, concluídos por seu Estado nacional, 

são aplicados a ele. O navio deve obedecer à legislação do Estado; 
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3- Tratando-se de navio público, ele se encontra sob jurisdição de seu Estado 

nacional; 

4- Tratando-se de navio privado, ele se encontra sob jurisdição de seu Estado 

nacional, em espaço não submetido à jurisdição de qualquer outro Estado, como zona 

econômica exclusiva e alto-mar. 

Um navio registrado em um Estado que não reconhece o país no qual o navio se 

registrou pode ser considerado um navio apátrida.  

Qualquer Estado pode exercer sua autoridade sobre um navio apátrida, mas os 

armadores, tripulantes etc. não cometem ilicitude pelo fato de seus navios não possuírem 

nacionalidade.  

 

3.2 CRITÉRIOS DE NACIONALIDADE 

 

Os critérios, pressupostos e condições para a aquisição da nacionalidade são 

estabelecidos em lei e variam de acordo com o país. Estes são uniformes e cada país adota o 

seu. 

 

3.2.1 Construção 

 

O navio adquire a nacionalidade onde é construído. Atualmente, quase nenhum 

país adota esse critério. 

 

3.2.2 Propriedade 

 

Para que o navio recebesse a nacionalidade de um país, surgiu o critério do 

domicílio. 

 

3.2.3 Composição da Equipagem 

 

O navio recebe a maior parte da tripulação do país conforme a nacionalidade. 
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3.2.4 Critério Misto 

 

É a combinação dos critérios acima mencionados. É o que o Brasil adota. 

 

3.3  BANDEIRAS DE CONVENIÊNCIA  

 

Bandeiras de conveniência (flags of convenience) ou pavilhões de complacência 

(pavillons de complaisance) são a outorga de alguns Estados de sua nacionalidade a alguns 

navios, sem maiores exigências. Trata-se de navios de propriedade de pessoas que são 

domiciliadas em um país e são matriculados em outro, devido às vantagens (e principalmente 

as vantagens econômicas) que são obtidas com a legislação deste. 

Caracterizam-se pela oferta da facilidade de registro e pouca ou nenhuma carga 

tributária. Além de não imporem restrições no tocante à nacionalidade do capitão e dos 

tripulantes, além de não exercerem qualquer tipo de controle sobre as companhias. Ou seja, a 

regulamentação em matéria marítima é reduzida e há uma exoneração dos impostos sobre os 

lucros auferidos pelos armadores, o que lhes confere vantagens enormes e que dificilmente 

obteriam em seus próprios países. 

Segundo MELLO (2001), a existência destas bandeiras é uma violação do vínculo 

substancial que deve existir entre o Estado e o navio que ele arvora. Quem os defende sustenta 

que a verificação do vínculo substancial cabe ao Estado e não à ordem jurídica internacional. 

Apesar de as bandeiras de conveniência terem surgido após a Primeira Guerra e 

terem se desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, elas já existiam no século XVIII, 

em que a Grécia era dominada pelo Império Otomano, e os gregos foram autorizados a 

utilizar pavilhão russo e os proprietários irlandeses usavam bandeira francesa. No século XIX, 

pescadores ingleses utilizavam bandeira da Noruega. As bandeiras de conveniência foram 

utilizadas como estratégia de competitividade antes da Segunda Guerra Mundial, quando 

países de Terceiro Mundo possibilitaram os registros abertos para garantir a arrecadação 

fiscal. Mas a sua adoção só aumentou após a Segunda Guerra Mundial com a colocação à 

venda de grande quantidade de cargueiros pelos Estados Unidos da América. Os grupos 

compradores eram constituídos em sua maioria por norte-americanos e gregos, os quais 

procuravam realizar o registro de suas frotas em países com reduzida exigência quanto ao 

registro, classificação das embarcações, fiscalização e não-imposição de vínculo entre o 

Estado de registro e o navio. Nos próximos anos, o aumento das frotas sob bandeiras de 

conveniência adveio, principalmente, do aumento do consumo mundial de petróleo e impulso 
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dado à indústria naval. Além disso, com a globalização da economia, há o aumento da 

competitividade e concorrência, o que incentivou mais a prática dos registros abertos. 

Os principais países de bandeira de conveniência são Panamá, Chipre, Libéria, 

Honduras, Filipinas, Singapura, Omã, Bermudas. Tais países possuem frotas pequenas e a 

legislação de navegação é muito liberal. 

Atualmente, considera-se a bandeira de conveniência como uma espécie de 

registro aberto. Os registros abertos são caracterizados pela inexistência ou exigências 

reduzidas do vínculo entre o Estado de registro e o navio e dividem-se em registros de 

bandeira de conveniência e em segundos registros. 

Em suma, nos países de bandeira de conveniência: 

1- O acesso ao registro é facilitado, rápido e barato; 

2- Permite o registro de navios cujos donos sejam estrangeiros ou controlados por 

eles; 

3- Os navios podem ser tripulados por estrangeiros. Não é necessário que o 

capitão e os demais tripulantes sejam nacionais do país da bandeira de conveniência; 

4- As taxas iniciais de registro e manutenção são baixas; 

5- Inexiste legislação ou outros métodos administrativos para o controle das 

empresas de navegação; 

6- Anonimato dos verdadeiros proprietários dos navios do navio; 

7- A grande tonelagem registrada confere uma arrecadação muito significativa 

para os países do Terceiro Mundo. 

Os defensores das bandeiras de conveniência sustentam que elas oferecem 

vantagens econômicas por terem facilidade para registro, incentivos fiscais e não-imposição 

de vínculo entre o Estado de registro e o navio, além de vantagens jurídicas e operacionais, já 

que a legislação e fiscalização nesses países são menos rígidas. Para eles, as bandeiras de 

conveniência permitiram a superação da crise no transporte marítimo após a Segunda Guerra 

Mundial, com os incentivos fiscais, o que propiciou um incentivo à construção naval.  

Em relação às críticas feitas às bandeiras de conveniências, as principais são em 

relação ao alto índice de acidentes marítimos envolvendo navios que as ostentam, condições 

irregulares de trabalho da tripulação aquém do padrão mínimo necessário, e evasão de divisas 

dos países que concedem registros nacionais, o que gera expressiva arrecadação tributária aos 

países da bandeira de conveniência, quase todos do Terceiro Mundo, além do chamado 

“tráfico de terceira bandeira”. O “tráfico de terceira bandeira” é o fenômeno no qual os países 

de bandeira de conveniência promovem um tráfico marítimo alheio à mobilização do 
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comércio exterior do país cuja bandeira ostentam. Consequentemente, praticamente não há 

fiscalização e inspeção pelas autoridades do Estado de registro. Tais navios ensejam perdas 

econômicas expressivas a países que concedem registros nacionais e evasão de divisas, como 

já dito anteriormente. Outro argumento desfavorável para as bandeiras de conveniência é o 

fato de que os armadores reclamam que nesses países a concorrência é desleal, devido à baixa 

carga tributária. 

 

3.4  SEGUNDO REGISTRO OU REGISTRO INTERNACIONAL 

 

Com o objetivo de tentar impedir a evasão das frotas nacionais de países 

possuidores de grande frota mercante como os países norte-europeus e Reino Unido para as 

bandeiras de conveniência foi criado o segundo registro, o qual oferece vantagens 

semelhantes às das bandeiras de conveniência. 

Normalmente, é concedido por países que já possuem registro nacional e a 

inscrição tem caráter complementar, não suprimindo o registro de propriedade marítima. A 

adoção de um segundo registro não confere a dupla nacionalidade ao navio, pois o primeiro 

registro fica suspenso (registro nacional da propriedade marítima) e o país passa a compor a 

frota mercante do Estado do segundo registro. 

O primeiro segundo registro a surgir foi na Noruega, denominado de Registro de 

Navio Internacional Norueguês (NIS – Norwegian International Register) e depois o 

dinamarquês, o inglês, o alemão e o português. Assim como as bandeiras de conveniência, as 

regulamentações variam de acordo com o país. O Brasil também instituiu o segundo registro 

em 1997, o qual é chamado de Registro Especial Brasileiro (REB) através da Lei nº 9.432/97. 

Tanto o segundo registro, como as bandeiras de conveniência são registros 

abertos. 

A diferença entre bandeira de conveniência e segundo registro é que este 

geralmente se situa em um país desenvolvido e há alguma exigência quanto à equipagem e à 

instalação da empresa no país, além de as exigências quanto ao cumprimento das Convenções 

internacionais serem maiores, enquanto as bandeiras de conveniência possuem quase 

nenhuma exigência quanto à equipagem e à instalação de empresa no país, menor exigência 

do cumprimento de Convenções Internacionais, legislação trabalhista flexível e carga 

tributária reduzida, principalmente em decorrência de interpretação flexível para a medição da 

arqueação, ou seja, do volume da embarcação. 
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3.5  REGISTRO ESPECIAL BRASILEIRO (REB) 

 

Na década de 90, em virtude do fenômeno da globalização e redução da 

intervenção estatal nos diversos setores da economia, o setor marítimo foi afetado. 

Consequentemente, o Brasil diante do fenômeno da adoção das bandeiras de conveniência por 

seus armadores necessitava da utilização de uma estratégia que tornasse a marinha mercante 

brasileira mais competitiva, principalmente, porque os grandes transportadores internacionais 

aumentavam seu poderio econômico com o domínio do transporte marítimo. Em virtude 

desses fatos, o Brasil instituiu, em 1997, um segundo registro, denominado “Registro Especial 

Brasileiro” (REB), através da Lei nº9. 432/97 regulamentada pelo Decreto nº 2.256 de 18 de 

junho de 1997. 

O Registro Especial Brasil adveio da articulação governamental envolvendo o 

Ministério dos Transportes e o Ministério da Marinha. O Registro Especial Brasileiro (REB) é 

um segundo registro, complementar ao registro nacional. Portanto, não há supressão do 

registro nacional e deverá ser efetuado pelo Tribunal Marítimo, assim como, o pré-registro e 

seus respectivos cancelamentos. O Tribunal Marítimo emitirá o Certificado de Registro 

Especial Brasileiro. 

Preleciona GIBERTONI (1998) que o Registro Especial Brasileiro compõe-se de 

uma legislação que prevê vários incentivos fiscais e administrativos aos armadores brasileiros, 

objetivando o aumento da competitividade da Armação Nacional frente à estrangeira, a qual 

opera seus navios a custos reduzidos em bandeiras de conveniência. 

As principais vantagens da adoção desse registro especial são:  

1- O financiamento à empresa brasileira de navegação para construção, 

conversão, modernização e reparação de embarcação pré-registrada no REB com taxa de juros 

semelhante à da embarcação para exportação, a ser equalizada pelo Fundo de Marinha 

Mercante – art. 11, § 1º, Lei nº 9.432/97 e arts. 3º e 7º Decreto nº2. 256/97; 

2- A contratação da cobertura de seguro e resseguro de cascos, máquinas e 

responsabilidade civil para embarcações registradas no REB, no mercado internacional, é 

assegurada às empresas brasileiras de navegação - art. 11, § 2º, Lei nº 9.432/97 e art. 5º, 

Decreto nº2. 256/97 e Medida Provisória nº 177/2004; 

3- Isenção das contribuições para o PIS e COFINS da receita do frete de 

mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações registradas no REB- 

art. 11, § 3º, Lei nº 9.432/97 e art.6º, Decreto nº2. 256/97; 
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4- A não-integração na base de cálculo para tributos incidentes sobre importação 

e exportação de mercadorias pelo Brasil do frete aquaviário internacional, produzido por 

embarcação de bandeira brasileira registrada no Registro Especial Brasileiro - – art. 11, Lei nº 

9.432/97 e art.10, Decreto nº2. 256/97; 

5- A isenção do recolhimento da taxa para manutenção do Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo – arts. 11, § 8º e 13, Lei nº 9.432/97; 

6- A equiparação de construção, conservação, modernização e reparo de 

embarcações pré-registradas ou registradas no REB à operação de exportação - art.11, § 9º, 

Lei nº 9.432/97; 

7- A autorização de restabelecimento de registro brasileiro como de propriedade 

da mesma empresa nacional de origem, sem incidirem impostos ou taxas pelas empresas 

brasileiras de navegação, com subsidiárias integrais proprietárias de embarcações construídas 

no Brasil, transferidas de sua matriz brasileira - art.11, § 10, Lei nº 9.432/97. 

Há, ainda, o benefício da nacionalidade da tripulação das embarcações registradas 

no Registro Especial Brasileiro. Apenas o comandante e o chefe de máquinas deverão ser 

brasileiros – art.11§6º, Lei nº9. 432/97 e art.8º, Decreto nº. 2.256/97. 

O Decreto nº2. 256/97 admite que se emita pré-registro no REB. O pré-registro é 

um registro provisório de embarcação com contrato de construção, com estaleiro nacional, 

objetivando o benefício das vantagens do REB. Ao final do processo, o Tribunal Marítimo 

emite um Certificado de pré-registro no REB. 

 

3.6 DESNACIONALIZAÇÃO E PERDA DA NACIONALIDADE DE NAVIO 

BRASILEIRO 

 

A desnacionalização consiste na troca de nacionalidade do navio e é admitida no 

Direito brasileiro. 

Como regra geral, o cancelamento do registro e a consequente perda da 

nacionalidade do navio advêm de não se observarem os requisitos legais para a concessão do 

direito de arvorar o pavilhão nacional ou que a inobservância do vínculo substancial que deve 

existir entre o Estado de registro e o navio decorra de venda a proprietário estrangeiro, prisão, 

confisco, arresto, salvamento, abandono liberatório e sub-rogatório que gerem a mudança de 

propriedade.  
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Ocorre perda de nacionalidade na ocorrência da condição de inavegabilidade da 

embarcação ou de o navio ter seu paradeiro ignorado, como nas hipóteses de desaparecimento 

do navio, naufrágio, destruição ou demolição do navio. 

No Brasil, o cancelamento de registro da propriedade do navio ocorre conforme 

estabelece o art.22, Lei nº7. 652/88:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1- A embarcação deixa de pertencer a qualquer das pessoas mencionadas no art.6º 

da supracitada lei: 

2- A embarcação necessitar ser desmanchada; 

3- A embarcação perece ou, estando em viagem, dela não há notícias por mais de 

seis meses; 

4- A embarcação for confiscada ou apresada por Governo estrangeiro, em último 

caso, se considerada boa presa; 

5- Provado que o registro foi feito mediante declaração, documentos ou atos 

inquinados de dolo, fraude ou simulação; 

6- Determinado por sentença judicial transitada em julgado; 

7- Extinto o gravame que provocou o registro da embarcação isenta. 
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4  CONCLUSÃO 

 

Desde os primórdios da humanidade, o homem foi aprimorando as técnicas de 

navegação, até que foram construídos os navios que hoje são de grande relevância mundial, 

principalmente por transportarem cargas e pessoas e realizarem cerca de 90 % do comércio 

internacional.  

É fundamental que os Estados tenham o controle e jurisdição sobre suas frotas 

nacionais, como forma de protegê-las e também para que as mesmas não sejam alvo de 

assaltos por navios apátridas, os quais são considerados piratas ou suspeitos. Deve-se ressaltar 

que a nacionalidade poderá ser perdida ou poderá ocorrer o fenômeno da desnacionalização, 

ou seja, a troca da nacionalidade do navio, a qual é admitida no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, surgiram as bandeiras de conveniência que 

foram utilizadas como estratégia de competitividade, quando países de Terceiro Mundo 

possibilitaram os registros abertos para garantir a arrecadação fiscal. Com a globalização, 

houve um aumento acelerado da adoção destes registros abertos pela facilidade de registro, 

incentivos fiscais e não-imposição de vínculo entre o Estado de registro e o navio, além de 

vantagens jurídicas e operacionais, já que a legislação e fiscalização nesses países são menos 

rígidas. 

Com o objetivo de tentar impedir a evasão das frotas nacionais de países 

possuidores de grande frota mercante para as bandeiras de conveniência foi criado o segundo 

registro, o qual oferece vantagens semelhantes às das bandeiras de conveniência. O Brasil 

diante do fenômeno da adoção das bandeiras de conveniência por seus armadores instituiu um 

segundo registro, complementar ao registro nacional, denominado “Registro Especial 

Brasileiro (REB)”, através da Lei nº 9. 432/97, como forma de manter sua frota mercante 

mais competitiva, conferindo diversos incentivos fiscais e administrativos. 
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Observa-se que a questão da nacionalidade dos navios é de suma importância para 

os países, principalmente por estar intimamente ligado ao transporte de seu comércio e de 

seus nacionais pelo mundo. 
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