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TEXTO DAS EMENDAS DE 2014 

À CONVENÇÃO DO TRABALHO MARITIMO, 2006 

 

Emendas ao Código implementando as Regras 2.5 e 4.2 e apêndices da Convenção do 

Trabalho Marítimo, 2006 (MLC, 2006), adotados pelo Comitê Especial Tripartite em 11 de 

abril de 2014. 

 

I. Emenda ao Código implementando a Regra 2.5 

- Repatriação da MLC, 2006 (e apêndices) 

 

A. Emendas relativas à Norma A2.5 

No presente cabeçalho, “Norma A2.5 – Repatriação”, substituir “A2.5” por 

“A2.5.1”. 

Seguindo o parágrafo 9 da presente Norma A2.5 acrescente o seguinte cabeçalho e 

texto: 

Norma A2.5.2 – Garantia financeira 

 

1. Na implementação da Regra 2.5, parágrafo 2, essa Norma estabelece 

requisitos para assegurar as disposições de um expedito e efetivo sistema de 

garantia financeira para assistir a gente do mar na eventualidade de seu abandono. 

 

2. Para os propósitos dessa Norma, uma gente do mar será considerada 

como abandonada quando, em violação aos requisitos dessa Convenção ou às 

condições do acordo de emprego da gente do mar, o armador: 

(a) falhar em cobrir os custos da repatriação da gente do mar; ou 

(b) deixar a gente do mar sem a necessária manutenção e apoio; ou 

(c) tenha por outro lado rompido unilateralmente os vínculos com a gente do 

mar, incluindo falha em pagar os salários contratuais por um período de pelo 

menos dois meses. 

 

3. Cada Membro deve assegurar que um sistema de garantia financeira, 

de acordo com os requisitos dessa Norma, esteja disponível para os navios 

arvorando sua bandeira. O sistema de garantia financeira pode ser na forma de um 

programa de segurança social ou seguro ou um fundo nacional ou outros arranjos 

similares. Sua forma deverá ser determinada pelos Membros após consulta com 

organizações dos armadores e da gente do mar interessados. 

                                                

4. O sistema de garantia financeira deverá prover acesso direto, 

cobertura suficiente e assistência financeira rápida, de acordo com essa Norma, para 

qualquer gente do mar abandonada de um navio arvorando a bandeira do Membro. 

 

5. Para o propósito do parágrafo 2(b) dessa Norma, manutenção e apoio 

necessários da gente do mar deverá incluir: alimentação adequada, acomodação, 

água, combustível essencial para a sobrevivência a bordo do navio e a necessária 

assistência médica. 

 



6. Cada Membro deverá requerer que os navios que arvorem sua 

bandeira, e para os quais o parágrafo 1 ou 2 da Regra 5.1.3 se aplicam, levem a 

bordo um certificado ou outra evidência documental de garantia financeira emitido 

pelo provedor financeiro. Uma cópia deve ser afixada em lugar de evidência a bordo 

que esteja disponível para a gente do mar. Quando mais de um provedor de garantia 

financeira fornecer cobertura, o documento fornecido por cada provedor deverá ser 

levado a bordo.  

 

7. O certificado ou outra evidência documental da garantia financeira 

deverá conter a informação requerida no Apêndice A2-I. Ele deverá ser em inglês 

ou acompanhado de uma tradução para o inglês. 

 

8. A assistência fornecida pelo sistema de garantia financeira deverá ser 

concedida quando da solicitação pela gente do mar ou pelo representante nomeado 

pela gente do mar e suportado pela necessária justificação de titularidade de acordo 

com o parágrafo 2 acima. 

 

9. Tendo observado a Regra 2.2 e 2.5, a assistência fornecida pelo 

sistema de garantia financeira deverá ser suficiente para cobrir o seguinte: 

(a) salários pendentes e outros haveres devidos pelo armador à gente do mar sob 

o acordo de emprego, o acordo relevante ou a lei nacional da bandeira do 

Estado, limitado a quatro meses dos salários pendentes e quatro meses dos 

haveres pendentes. 

(b) todas as despesas razoáveis incorridas pela gente do mar, incluindo os custos 

de repatriação referidos no parágrafo 10, e 

(c) as necessidades essenciais da gente do mar incluindo itens como: 

alimentação adequada, vestimenta onde necessária, acomodação, água, 

combustível essencial para sobrevivência a bordo do navio, assistência 

médica necessária e quaisquer outros custos razoáveis ou despesas pelo ato 

ou omissão relativo ao abandono até que a gente do mar chegue em casa. 

 

10. O custo de repatriação deverá cobrir viagem por meios apropriados e 

expeditos, normalmente por ar, e inclui o fornecimento de alimentação e 

acomodação da gente do mar, do momento que deixar o navio até a sua casa, 

assistência médica necessária, transporte de seus objetos pessoais e quaisquer outros 

custos razoáveis ou despesas advindas do abandono. 

 

11. A garantia financeira não deverá cessar antes do fim do período de 

validade da garantia financeira, a não ser que o provedor da garantia financeira 

tenha dado uma notificação prévia de pelo menos 30 dias à autoridade competente 

da bandeira do Estado. 

 

12. Se o provedor do seguro ou outra garantia financeira tiver feito 

qualquer pagamento para qualquer gente do mar de acordo com essa Norma, tal 

provedor deverá, até o montante que tenha pago e de acordo com a lei aplicável, 

adquirir por sub-rogação, nomeação ou outro meio, os direitos que a gente do mar 

tenha usufruído. 



13. Nada nessa Norma deverá prejudicar qualquer direito de recurso do 

segurador ou provedor da garantia financeira contra terceiros. 

                                              

14. As disposições dessa Norma não têm a intenção de ser exclusiva ou 

prejudicar quaisquer outros direitos ou reclamações que estejam disponíveis para 

compensar a gente do mar abandonada. Leis e regulamentos nacionais podem dispor 

que qualquer montante a pagar sob essa Norma pode ser liquidado contra montantes 

recebidos de outras origens surgidas de quaisquer direitos ou reclamações que 

possam ser objeto de compensação sob a presente Norma.    

  

B. Emendas relativas à Diretriz B2.5 

 

Ao final da presente Diretriz B2.5, acrescente o seguinte cabeçalho e texto: 

 

Diretriz B2.5.3 – Garantia financeira 

 

1. Em implementação do parágrafo 8 do Norma A2.5.2, se for 

necessário tempo para conferir a validade de certos aspectos da solicitação da gente 

do mar ou do representante nomeado pela gente do mar, isso não deveria impedir a 

gente do mar de receber imediatamente tal parte da assistência solicitada que seja 

reconhecida como justificada 

 

C. Emendas para incluir um novo apêndice 

Antes do apêndice A5-I, acrescentar o seguinte apêndice: 

 

Apêndice A2-I 

Evidência de garantia financeira sob a Regra 2.5 parágrafo 2 

 

O certificado ou outra evidência documental referida na Norma A2.5.2, 

parágrafo 7,  deverá incluir a seguinte informação: 

(a) nome do navio; 

(b) porto de registro do navio; 

(c) código de chamada do navio 

(d) número IMO do navio 

(e) nome e endereço do provedor ou provedores da garantia financeira; 

(f) detalhes do contato das pessoas ou entidade responsável por lidar com a 

solicitação de assistência da gente do mar 

(g) nome do armador 

(h) período de validade da garantia financeira, e 

(i) um atestado do provedor da garantia financeira de que a garantia financeira 

atende os requisitos do Norma A2.5.2 

 

D. Emendas relativas aos Apêndices A5-I, A5-II e A5-III 

No fim do Apêndice A5-I, acrescentar o seguinte item: 

Garantia financeira para repatriação 

 



No Apêndice A5-II, após o item 14 sob o cabeçalho Declaração de Conformidade 

com o Trabalho Marítimo – Parte I, acrescentar o seguinte item:  

15. Garantia financeira para repatriação (Regra 2.5) 

No Apêndice A5-II, após o item 14 sob o cabeçalho Declaração de Conformidade 

com o Trabalho Marítimo – Parte II, acrescentar o seguinte item: 

15. Garantia financeira para repatriação (Regra 2.5) 

No fim do Apêndice A5-III, acrescentar a seguinte área: 

Garantia financeira para repatriação 

 

            

II. Emendas ao Código implementando a Regra 4.2 

- Responsabilidade do armador da MLC, 2006 (e apêndices) 

 

A. Emendas relativas à Norma A4.2 

No cabeçalho atual, “Norma A4.2 – Responsabilidade do armador”, substituir 

“A4.2” por “A4.2.1”. 

 

Seguindo o parágrafo 7 da presente Norma A4.2, adicionar o seguinte texto: 

 

8. Regulamentos e leis nacionais deverão estabelecer que o sistema de 

garantia financeira para assegurar compensação, como previsto no parágrafo 1(b) 

dessa Norma para reclamações contratuais, como definido na Norma A4.2.2, reúna 

os seguintes requisitos mínimos: 

(a) a compensação contratual, quando estabelecida no acordo da gente do mar e 

sem prejuízo do subparágrafo (c) desse parágrafo, deverá ser pago no total e 

sem demora; 

(b) não deverá haver nenhuma pressão para aceitar um pagamento menor que o 

montante contratual; 

(c) quando a natureza de uma incapacidade de longo prazo da gente do mar 

tornar difícil estabelecer a compensação total a qual ela pode ter direito, um 

pagamento provisório ou pagamentos deverão ser feitos à gente do mar para 

assim evitar dificuldades; 

(d) de acordo com a Regra 4.2 parágrafo 2, a gente do mar deverá receber o 

pagamento sem prejuízo de outros direitos legais, mas tal pagamento pode 

ser compensado pelo armador contra quaisquer danos resultantes de qualquer 

reclamação feita pela gente do mar contra o armador e surgido do mesmo 

incidente; e 

(e) a reclamação para compensação contratual pode ser trazida diretamente pela 

gente do mar interessada, ou seu parente mais próximo, ou um representante 

da gente do mar ou beneficiário nomeado. 

 

                       9. Regulamentos e leis nacionais devem garantir que a gente do mar 

receba notificação prévia se a garantia financeira de um armador esteja para ser 

cancelada ou terminada. 

 



10. Regulamentos e leis nacionais devem garantir que a autoridade 

competente do Estado da bandeira seja notificada pelo provedor da garantia 

financeira se a garantia financeira do armador for cancelada ou terminada. 

 

11. Cada Membro deverá solicitar que navios que arvorem sua bandeira 

levem a bordo um certificado ou outra evidência documental de garantia financeira 

emitida pelo provedor da garantia financeira. Uma cópia deverá ser afixada a bordo 

em local em evidência disponível para a gente do mar. Onde mais de um provedor 

de garantia financeira fornecer cobertura, o documento fornecido por cada provedor 

deverá ser levado a bordo. 

 

12. A garantia financeira não deverá cessar antes do fim do período de 

validade da garantia financeira a não ser que o provedor da garantia financeira tenha 

dado notificação prévia de pelo menos 30 dias para a competente autoridade do 

Estado da bandeira. 

 

13. A garantia financeira deverá prover o pagamento de todas as 

reclamações contratuais coberta por ela que tenha sido levantada durante o período 

para o qual o documento é valido. 

 

14. O certificado ou outra evidência documental de garantia financeira 

deverá conter a informação solicitada no Apêndice A4-I. Ele deverá ser em inglês 

ou acompanhado de tradução para o inglês. 

 

Acrescentar o seguinte cabeçalho e texto em seguida à presente Norma A4.2 

  

Norma A4.2.2 – Tratamento de reclamações contratuais: 

 

1. Para os propósitos da Norma A4.2.1, parágrafo 8, e a presente 

Norma, o termo “reclamação contratual” significa qualquer reclamação relativa à 

morte ou incapacidade de longo prazo da gente do mar devido a um ferimento 

ocupacional, doença ou risco conforme estabelecido na lei nacional, no acordo de 

emprego da gente do mar ou acordo coletivo. 

 

2. O sistema de garantia financeira, conforme previsto na Norma 

A4.2.1, parágrafo 1(b), pode ser na forma de sistema de previdência social ou 

seguro ou fundo ou arranjos similares. Sua forma deverá ser determinada pelo 

Membro após consulta com as organizações dos armadores e gente do mar 

interessados. 

 

3. Regulamentos e leis nacionais deverão assegurar que providências 

efetivas estão em posição de receber, tratar e imparcialmente liquidar reclamações 

contratuais relativas a compensações referidas à Norma A4.2.1, parágrafo 8, através 

de procedimentos expeditos e razoáveis. 

 

 

 



B. Emendas relativas à Diretriz B4.2 

 

No presente cabeçalho, “Diretriz B4.2 – Responsabilidade do armador”, substituir 

“B4.2” por “B4.2.1” 

No parágrafo 1 da atual Diretriz B4.2, substituir “Norma A4.2” por “Norma A4.2.1” 

Seguindo o parágrafo 3 da atual Diretriz B4.2, adicionar o seguinte cabeçalho e 

texto: 

 

Diretriz B4.2.2 – Tratamento de reclamações contratuais 

1. Leis e regulamentos nacionais devem dispor que as partes para o 

pagamento de uma reclamação contratual podem usar o Recibo Modelo e o 

Formulário de Liberação estabelecido no Apêndice B4.I. 

 

C. Emendas para incluir novos apêndices 

Após o Apêndice A2-I, acrescentar o seguinte apêndice: 

 

Apêndice A4-I 

Evidência de garantia financeira sob a Regra 4.2 

 

O certificado ou outra evidência documental de garantia financeira 

necessária sob a Norma A4.2.1, parágrafo 14, deverá incluir a seguinte informação: 

(a) nome do navio; 

(b) porto de registro do navio; 

(c) código de chamada do navio; 

(d) número IMO do navio; 

(e) nome e endereço do provedor ou provedores da garantia financeira; 

(f) detalhes do contato de pessoas ou entidade responsável para tratar das 

reclamações contratuais da gente do mar; 

(g) nome do armador; 

(h) período de validade da garantia financeira; e 

(i) um atestado do provedor da garantia financeira de que a garantia financeira 

atende os requisitos da Norma A4.2.1. 

 

  Após o Apêndice A4-I, acrescentar o seguinte apêndice: 

 

Apêndice B4-I 

Modelo de Recibo e Formulário de Liberação 

Referido na Diretriz B4.2.2 

 

Navio (nome, porto de registro e número IMO):.......................................................... 

            Incidente (Data e local):................................................................................................ 

            Gente do mar/herdeiro legal e/ou dependente:............................................................. 

            Armador:....................................................................................................................... 

 

Eu, [Gente do mar] [Herdeiro legal da gente do mar e/ou dependente] acuso o              

recebimento do valor de [moeda e montante] como satisfação da obrigação do 

Armador de pagar a compensação contratual por ferimento pessoal e/ou morte sob 



os termos e condições do [meu] [a gente do mar]* emprego e pelo presente libero o 

Armador de suas obrigações sob os termos e condições referidos. 

 

O pagamento é feito sem admissão de responsabilidade de qualquer reclamação e é 

aceito sem prejuízo do [meu] [o herdeiro legal da gente do mar e/ou dependente] 

direito de reclamar em juízo em relação de negligência, quebra de obrigação 

estatutária ou outra reparação legal disponível e surgida do incidente acima. 

 

Datada:.......................................................................................................................... 

Gente do mar/herdeiro legal e/ou dependente:............................................................. 

Assinado:....................................................................................................................... 

Para reconhecimento: 

Armador/Representante do armador: 

Assinado:....................................................................................................................... 

Provedor da garantia financeira: 

Assinado:.......................................................................................................................  

*Apagar como apropriado. 

 

D. Emendas relativas aos Apêndices A5-I, A5-II e A5-III 

 

No fim do Apêndice A5-I, acrescentar o seguinte item: 

Garantia financeira relativa à responsabilidade do armador 

No Apêndice A5-II, como último item sob o cabeçalho Declaração de 

Conformidade do Trabalho Marítimo – Parte I, acrescentar o seguinte item: 

16. Garantia financeira relativa à responsabilidade do armador (Regra 4.2) 

No Apêndice A5-II, como último item sob o cabeçalho Declaração de 

Conformidade do Trabalho Marítimo – Parte II, acrescentar o seguinte item: 

16. Garantia financeira relativa à responsabilidade do armador (Regra 4.2) 

No fim do Apêndice A5-III, acrescentar a seguinte área: 

Garantia financeira relativa à responsabilidade do armador. 

                                                                                                                                                 

 

O acima mencionado é o texto autêntico das Emendas devidamente 

aprovadas na Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho durante 

sua Centésima Trigésima Seção que foi realizada em Genebra e declarada encerrada  

no décimo segundo dia de junho 2014. 

 

Em reconhecimento nós apomos nossas assinaturas nesse décimo segundo 

dia de junho 2014. 

 

O texto das Emendas conforme aqui apresentado é a cópia verdadeira do 

texto autenticado pelas assinaturas do Presidente da Conferência Internacional do 

Trabalho e do Diretor Geral do Escritório Internacional do Trabalho. 

 

Certificado verdadeiro e cópia completa.  


