
ICS e ISF se juntam em uma única Organização Internacional 
A International Chamber of Shipping (ICS) e a International Shipping Federation 
(ISF) realizarão uma Assembleia Geral Ordinária, em maio de 2011, para 
decidir a união das duas organizações.  

A ICS é a principal associação de comércio internacional para a indústria do 
transporte marítimo, representando todos os setores da navegação. Os seus 
Membros compreendem as associações de armadores nacionais, que operam 
dois terços da tonelagem mercante mundial. Fundada em 1921, a ICS está 
preocupada com questões técnicas, jurídicas e políticas que podem ter um 
impacto sobre o transporte marítimo internacional. Ela está ativamente 
envolvida com os seguintes organismos internacionais: IMO; DOALOS; 
UNCITRAL; OECD; WCO; e WTO. A ICS também tem uma estreita relação 
com as autoridades nacionais, as autoridades marítimas em todo o mundo e 
com os departamentos e agências da União Europeia. 

A ISF é a principal organização patronal internacional para a indústria do 
transporte marítimo. Os seus Membros compreendem as associações de 
armadores nacionais, que operam em conjunto dois terços da tonelagem 
mercante mundial e empregam uma parte proporcional dos 1,25 milhões de 
trabalhadores marítimos. Fundada em 1909, a ISF está preocupada com todos 
os assuntos relativos ao trabalho, aos recursos humanos, à formação, à saúde 
e ao bem-estar dos marítimos. Ela está ativamente envolvida com os seguintes 
organismos internacionais: ILO; IMO; WHO; ICSW; IOE. A ISF também goza 
de uma relação estreita com as autoridades nacionais e as autoridades 
marítimas em todo o mundo.  

A Maritime International Secretariat Services Limited (Marisec) administra, 
simultaneamente, as secretarias da ICS e da ISF. 

O Conselho da ISF, reunido em abril de 2010, e o Comitê Executivo da ICS, 
reunido em setembro do mesmo ano, endossaram as recomendações da UK 
Chamber of Shipping de desenvolver uma nova organização, integrando a ICS 
e a ISF, na qual os assuntos relativos ao trabalho marítimo (ISF) tornar-se-iam 
parte da ICS. Um estudo realizado realçou que, até certo ponto, já há um 
trabalho departamental conjunto e um compartilhamento dos recursos em um 
único orçamento.  

Um plano geral de ação para a união da administração da ICS e ISF foi 
acordado e, com base em comentários e sugestões de alguns membros e de 
assistência jurídica externa, as propostas foram detalhadas e preparadas para 
análise do Comitê Executivo da ICS e do Conselho da ISF, no início de 2011. 
As propostas ainda precisarão ser aprovadas pelo Conselho Marisec e 
submetidas à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em maio de 
2011.  

A maioria dos membros que se manifestou preferiu manter a nova organização 
como International Chamber of Shipping e a International Shipping Federation 
como uma empresa inativa, pelo menos por enquanto, ao invés de dissolvê-la. 
Consequentemente, as propostas detalhadas foram preparadas no 



pressuposto de que ISF, no momento, será mantida como uma empresa 
inativa, podendo essa decisão ser revista mais adiante.  

Como a ICS, a ISF e a Marisec são, atualmente, três entidades jurídicas 
distintas, certas formalidades legais são necessárias para dar efetividade à 
nova estrutura.  Assim, um projeto de acordo de transferência, em que os 
ativos e as atividades da ISF serão transferidos para a ICS, e quaisquer 
passivos da ISF serão assumidos pela ICS, foi elaborado pelos advogados 
externos.  

O Acordo de Transferência é um documento formal e legal, em que muitas de 
suas disposições são padrão para um acordo dessa natureza, e algumas 
disposições foram redigidas para garantir que nenhum bem ou direito será 
inadvertidamente omitido na transferência.  A lista de bens inclui a marca do 
nome "ISF" ou "International Shipping Federation" e todos os logotipos 
utilizados em associação com ela. Sob o acordo, a ICS concorda em 
resguardar a ISF e seus diretores de todas as responsabilidades relativas ao 
patrimônio das empresas transferidas, bem como de responsabilidades futuras 
decorrentes da relação das atividades da ISF. O acordo foi redigido com efeitos 
a partir de 01 de junho de 2011 (ou seja, logo após a conclusão da Assembléia 
Geral Ordinária).  

Houve uma concordância de que o novo corpo dirigente deve ser chamado de 
"Conselho de Administração da ICS”, e que a nova organização deve ter quatro 
vice-presidentes, além do presidente, que também serviriam como Diretores da 
Marisec.  

A Secretaria acredita que é possível gerir as taxas de adesão, de tal forma que 
os membros existentes, que atualmente pertencem apenas à ICS ou ISF, 
poderiam continuar fora de um daqueles dois serviços, se assim o desejassem. 
Uma cláusula não permitiria que esses membros fossem eleitos para a 
composição do Conselho de Administração, a menos ou até que fizessem parte 
de ambos os serviços. Enquanto o direito de optar por apenas um dos serviços 
seria respeitado, tais membros seriam convidados a se inscrever em todos os 
serviços prestados pela organização integrada. Os futuros novos membros não 
seriam autorizados a optar por um ou outro elemento.  

Atualmente, as duas organizações reúnem 45 Membros, dos quais 4 (9%) 
pertencem apenas à ISF e 9 (20%) apenas à ICS.  O Syndarma, por ser um 
sindicato patronal, é associado apenas à ISF. 

Nova estrutura proposta para a ICS, com o acréscimo de dois Comitês ligados à ISF:  
- Labour Affairs Committee 
- Manning & Training Committee 
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