
íNDICE 

NOTA PRÉVIA ................................................................................ 5 

INTRODUÇÃO ÀS REGR AS DE ROTERDÃO 
- A CONVENÇÃO ··MARíTlMA-PLUS·· SOBRE TRANSPORTE 

INTERNACIONAL DE MERCADOR IAS 

M ANUEL JANUÁRIQ DA COSTA GOMES 

I . I ntrodução ................................................................................. . 

2. As Regras de Roterdão no quadro evolu tivo das convenções 
internacionais sobre transporte de mercadorias ..................... . 
2. 1. Introdução ............... .. .. ... ..................... .. . ..... .................... .. . 
2.2. Âmbito' de aplicação das Regras de Roterdão ............. ... . 

3. A re lação das Regras de Roterdão com outras Convenções. 

4. As "personagens principais" das Regras de ROlerdão .......... . 

5. O contrato de transporte e os docu mentos ............................ . 
5. 1. Os doc umentos de Iransporte ..... ................ ......... ............ . 
5.2. Transferência de direitos .. ... .... ................ ......... .. .. ............ . 

6. O carácter tendcncialmente imperativo das Regras de Ro\erdão 

7. A aUlOllomi zação do COlHralO de volume ..... ............. ............ . 

8. As espec ificidades de regime ditadas por certas mercadorias. 

9. O arco temporal .......................... .. ........................................... . 
10. 

11. 
A responsabil idade do transportador ...... .. .. .. .... ... ................. .. . 

O d ire ito de controlo c respect iva transferênc ia .................... . 

12. Transporte no convés ..... ... .. ... .. ....................... .. ... .................... . 

13. O regime " network" limitado ........................ ..... .................... . 

14. Limi tes de responsabi lidade .................................................... . 

15. 
16. 

Prazos para o exercício de direitos .. .. ..... ..................... ... .. ..... . 

Juri sdição e arbitragem ........ . ... .. ... ...... ... .. .... ... .. .. .... ... ............ . 

17. Considerações conclusivas .. ..... .............................................. . . 

7 

12 
12 
17 

21 

26 
34 
34 
43 
44 
48 

52 

54 

58 
62 
66 
69 
73 

76 
78 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



536 Te/llas til.' Direilo dos Tram'{Jor(cs I 

A RESPONSAB[LIDADE DO TRANSPORTADOR 
RODOVIÁR IO DE MERCADOR[AS 

ADRIANO MARTELETO GODINHO 

INTRODUÇÃO ....................... .... ... .. .. .. ... .. .. . .. ... .... ... .. .. ... .. .. . 86 
!. O Contrato de transporte rodoviário de mercadorias.. 88 

! .!. Noções gerais ....................... ......... .. ..... .. .. .. ... ......... ........... 88 
1.2. Fontes jurídicas ................. .......... ......... ......... .. .. ... ............. 90 

2. A responsabil idade do transportador rodoviário de me rcado-
rias ... .. .. ... ... .. .. ... .... .... ... .. .. ...... .. ................................... ............ .. . 92 

92 2. 1. 

2.2. 

Causas (ou fa tores) de responsab ilização ...................... . 
2.1.1 . Perda total ou parcial ou avaria das mercadorias 

transportadas ....... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. ... ..... .. .. . 
2.1 .2 . Demora .................................................. ............... .. 
Fatores de exclusão da responsabilidade do transporta-
dor .................... .......... .. .. .. .. ......... ................. ... ............ .. ... . 
2.2.1 . As causas liberatórias ....................... ............ .. .... .. . 

2.2.1 .1. Falta do in teressado (culpa do exped idor 
ou do dest in atário) .. ............ .. .. .. ........ .. .. .. .. 

2.2.1 .2. Vício próprio da mercadoria .... .. .. .. ........ .. 
2.2. 1.3. C ircunstâncias que o transportador não 

podia evitar c a cujas conseq üências não 

96 
98 

[00 
[00 

[OI 
[05 

podia obv iar ........................ ............ .. ........ 107 
2.2.2 . Os fatos liberatórios .. .. .. .. .. ........ .. ...................... 111 

2.2.2. 1. Uso de veículos abertos e não cobertos 
co m encerado .. ..... .. ......... .. ......... .. ... ... .... ... 11 6 

2.2.2.2. Falta ou defeito da embalagem ............... 119 
2.2.2.3. Manutenção, carga, arrumação ou descarga 

pelo expedidor ou destinatário ........ .. .. .. ... 121 
2.2.2.4. Natu reza das mercadorias sensíveis a 

danos ............ ..... .. .. .. .... ... ... ........................ . 123 
2.2.2.5. Insuficiência ou imperfeição das marcas 

ou dos núme ros dos volumes 127 
2.2.2 .6 . Transporte de animais vivos .. .. .. .... .. .. .. .... 129 

2.3 . O transporte de mercadorias perigosas ......................... .. 130 
2.4 . Li mites valorativos da indenização .. .............................. . 132 
2.5. Responsabilidade do transportador por atos dolosos ou 

por falias equiparáveis ao dolo ..... .. .. .. .... .. .. ...... .... .......... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



índice 537 

2.6. A obrigação de reembolso ............. ... .... ...... .................... 143 
2.7. Declaração do valor da mercadoria e do interesse espe-

cial na entrega ................................................................. 146 
2.8. Responsab ilidade pela perda ou má uti li zação dos 

dOCUlllentos ..... .. ........... ................................................... 148 
2.9. Responsabi lidade pela inexecução das instruções rece-

~~... ................ .. .. ......... .. . ............... . . .. .. .. ....................... I ~ 

2.10. Transportadores sucessivos ................... .. ........................ 150 
2.11. Os juros de indenização .................................................. 153 
2.12. Prazos de prcserição........................................................ 154 

CONCLUSÕES ... ... .......................................... . 

REFE RÊNC IAS BIBLIOGRÁFICAS ................. . 

155 

163 

REFERÊNCIAS JUR ISPRUDENCIAIS ........... .............. ................ 168 

A TR ANSFERÊNC IA DO R ISCO 
NA VENDA MAR íTIM A 

ANDRE DE M ATOS COELHO E SOUSA MARQUES 

INTRODUÇÃO.......................... ...... ................................................ 172 
Capítulo I. Noções e considerações fund amentai s .. ...................... 174 

1. Noções...................................................................................... 174 
1.1. Venda marítima (noção e natureza jurídica) ................. 174 
1.2. Risco ............... ................................. .................. ............. 181 

1.2.1. O risco real (risco-estático inerente à tit ularidade 
de um di reito real) ................................................ 181 

1.2.2. O ri sco obrigacional. .......................................... . 185 
1.2.2. 1. O ri sco da prestação...... .......................... 185 
1.2.2.2. O risco da contraprestação (do preço)... 187 

1.2.3. O ri sco-evento e o risco-s ituação juríd ica .......... 188 
1.2.4. A escassez de referências na letra da lei ao ri sco 

da contraprestação ................................................. 189 
1.3. A transferência do ri sco ................................................. 190 

2. O Ri sco e a responsabilidade civil.................. .. .. .. ................. 191 
3. Identificação do problema........................................................ 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



538 7êll/as de Direito (/0,\' Tml/ .lptlrtcs I 

Capí1ll1o 11. Fontes de regu lação da venda marítima.... .. .. . 198 

4. DClcrminação do Dire ito aplicável à vend;\ marítima ........... 198 
4.1. Venda marítima nacional ................................................ 198 
4.2. Venda marít ima internacional......................................... 199 

5. A autonomia privada: Il1cOlerms (Il11enwriollal COIllIl1l!/"t.:ial 

Tenl/s) ..... ...................... .. ... .. .. ... ................ .. ... .. ... .. ... ................ .. 200 

Capítulo 111 . A transfe rê nc ia do risco na venda marítima .......... . 204 

6. A transferência do risco na venda marítima no Cód igo Civil 204 
6. 1. O regime geral da transferência do risco nos contra-

Ias alienatórios .......... .. ...................... ............... ......... ..... 205 
6.1.1 . Generalidades ... .. .. ... ............. ... .... ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. . 205 
6.1.2. Obrigações genéricas .............. ... .. ... ................... .. 209 
6. 1.3. Compra e ve nda mercantil .. .. .. ........ ................ ..... 2 12 
6.1.4. Vend:'l sobre documentos ........ .. ............................ 216 
6.1.5. Venda <.Ie coisa em viagem .................................. 217 
6.1.6. Vendas marítimas sujeiws a termo ou condiçJo 2 18 
6.1.7 . A mora do devedor, a mora do credor e o ri sco 221 

6.2 . O regi me especia l da transfe rência do fisco nas vendas 
~_~~ m 
6.2. 1. Venda com expedição simples e venda com expe-

dição qual ificada ................................................... 223 
6.2.2. Dissociação da transferência do risco face à trans-

ferência da propriedade ..... .. .. ....... ... .. ... ... ..... .. .. .... 225 
6.2.3. Aná lise c rítica do arti go 797.° ...... .... ... ... .. .. .. ... .... 229 
6.2.4. Aplicação exten si va do artigo 797.° à venda marí-

tima com ex ped iç;10 qualificada .... .. .................... 233 
7. A transferência do risco na Convenção de Viena sobre a Com-

pra e Venda Internac ional de Mercadorias ............................. 237 
8 . A transferência do risco nos InCOIerms .. .... ... .. ... .. ............. .... 245 

8. 1. Grupo E (EXW) .............. ................ .. . ........ .................... 249 
8.2. Grupo F ................ .. .. .. .. .. ... .......... ......... ... ........................ 253 

8.2. 1. FAS ........................................................................ 253 
8.2.2 . FOB ............ .......... ............................. .. ................... 258 

8.3. Grupo C ................ .. ..... ................................ ..... ............... 265 
8.4. Grupo O ................. ..... .. ................................................... 269 

8.4 .1. DES ........ ........................................................ ... 270 
8.4 .2. DEQ .......... .. .. ... ............................................... ....... 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



índice 539 

Capítulo IV. Interferência - ou mera inOuência? - do cont rato 
de transporte de mercadorias por mar na transferên
cia cio risco na venda lllarítil1l<l. A responsabilidade 
do transportador marítimo ................ .. .... ... .......... ...... 274 

9. Mera in fluênc ia do cont rato de transporte de mercadorias por 
mar na transferência do risco da "cnda marítima ............. .... . 274 

10. Breve amíli sc da in fluência do transporte marítimo na obriga-
ção de entreg:\ por parte do vendedor ........ .... ... .. ................. .. . 275 

11. Relações entre o comprador e o transpon ador marítimo: 
:t responsabilidade do transpol1ador marít imo perante o com-
prador ............ ........... .............. ... ...... ............ .............. ................ 276 
11 .1. Generalidades. .. . .......... ... .. .... ... ............. ... .. ............ .. ... ... .. 276 
I 1.2. A responsab il idade do transportador marítimo nas ven-

das com expedição si mples (ou indireclas) ................... 278 
11.3. A responsabi lidade do transportador marítimo nas ven-

das com expedição qualificada (ou direclas) .. .. ... ..... ... .. 281 
I [A. O arco tempora l do transporte de mercadorias por mar 282 

I [A. I. O arco temporal na Convençào de Bruxelas de 
25 de Agosto de 1924. relat iva à uni ficação de 
certas regras em matéria de con hec imentos de 
carga ...................... ................. .......... ............ ........ 283 

11.4.2. O arco temporal no Decreto-Le i n:' 352/86. de 
21 de Outubro ..................................................... 285 

CONCLUSÃO ................................ ........................................... .... . 

BIBLIOGRAFIA .. ... ....................... .... ............ .... ... .. .... . .. ......... .. .... . 

A CONDUTA ANTIJ UR iDICA DO TRANSPORTADOR 
E A PRECLUSÃO DA LIM ITAÇÃO 

DA RES PO NSA BILIDADE 

JOÃO RtCA RDO BRANCO 

INTRODUÇÃO ......................... . 

286 

289 

294 

I. Co locação do problem<1. ..... ............. . ... ... . ..... ...... .... .... 294 
2. Enquadramento. O sistema de limitação da responsabilidade 

do transportador ........................................................................ 298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



540 Tel/ws de Din'ito dos 1'mll.\1'or/l's I 

3. Deli mitação do lema. A precl usão ex voll/ll/ae e ti preclusão 
ex lege da lim itação da responsabi lidade do transportador .. . 

4. Justi ficação do tratamen to un itário da questão ...................... . 
5 . Indi cação da seq uê ncia .............................. .. ... .. .. ..... ... .. .. ... .. .. .. . 

Capítulo I. As condutas do transportador susceptíveis de impe-
dir a limi tação da responsabi lidade ... ... .... ... ... .. .. ... .. .. . 

6. Enquadramento ... .. .. .. .. .. .. .... ... .. .. .... ... .. .. ... .. .... ........................... . 
6. 1. As fon tes in ternacionais ... .... ... ... .. .. .. ... .. .... ... ... .. .. ... .. .. ... . . 
6.2. A in terpretação das Fontes irHcrnacionaís ............... ..... .. 
6.3. Perspectivas metodológicas de análise .......................... . 

7 . As principais soluções no Direito internacional .. ... .. .. ... . . 
7. 1. Enquadramento ... .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .... ... .. .. ... .. .. ... .. ... .... .. ... . . 
7.2. Ausência de regulação expressa da questão ....... .. .. .. .. .. . 
7.3. Precl usão da lim itação da responsabi lidade em caso de 

dolo ou de culpa grave .. .. ... ... ... ............................ ......... . 
7.4 . Preclusão da limitação da responsabi lidade em caso de 

dolo ou de culpa que segu ndo a lex fori seja cOl1 side~ 

rada equivalente ao dolo .... ... .. .... ... ... .... ... .. .. ... .... ... ... .. .. . . 
7.5. A preclusão da li mitação da responsabil idade em caso 

de ac to ou omissão com a intenção de provocar o dano 
ou te merariamente e com a consc iênc ia da probabilidade 
da ocorrência desse dano ............... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. . 

7 .6 . Balanço .. .. .. .. .. .... .... .... ... .. .... ... .. ........................................ . 
8. O dolo e a acção ou omissão com intenção de provocar o dano 

8.1 . O dolo do transportador ... .... ... .. .... ... ... .. .. ... .. .. ... .... ... .. .... . 
8.2. A acção ou omissão do transportador com a intenção de 

provocar o dano .... .... .. ... .. .. .. ........................................... . 
8.3 . A lVilful miscOlldilcr do Dire ito ang lo-saxónico. Prob le-

mas de uniformização .... ... .. .. .. ................................ ... ... . . 
9. A eondul:l temerária e com consciência da probabilidade da 

ocorrência do dano ... ... .. .. .. .. ... .... ... ... ... .................................... . 
9 .1. O rigem da expressão e seus fundamentos .................... . 
9.2. Concretizações j urisprudenciais ................................ ... .. . 

303 
306 
309 

309 

309 
309 
311 
314 
315 
315 
316 

326 

329 

330 
334 
334 
334 

336 

338 

34 1 
341 
344 

9.3. Enquadramento dogmático.. .. ... .. ............................ .... ... .. 347 
9.4. Posição adaptada ... .... ... .... ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... ... .................... 350 

10. A cu lpa cons iderada eq ui valente ao dolo segu ndo a lex fori 352 
10.1. O alcance e os fundamentos do reenvio para a lex fo ri . 352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 541 

10.2. A culpa eq ui valente ao do lo no Dire ito comparado ..... 354 
10.3. A culpa equi valen te ao dolo no Direito português ....... 359 

Capítulo 11. O sistema de precl usão da limi laç50 da responsabili-
dade do transponador ... .. .. ..... .. ..... .. .... ... .. ................... . 367 

11. A conduta anlijurídica do transportador e o sistema de prec lu-
são da limitaç50 da sua responsabi lidade ........ ... .. .. .. .............. 367 
11.1. A conduta antijurídica do lransponador enquanto e le-

mento desconforme com a orde m juríd ica .................... 367 
11 .2. A conduta antij uríd icit do tmnsponador e a concorrên-

cia da cu lpa do lesado ............................. .. ..................... 369 
11 .3. A conduta antij urídica do transportador e a limitação 

convenc ional da responsabi lidade ... .. ... .... ................... .... 37 1 
12. A apreciação da conduta antiju ríd ica do transportado r ...... .... 373 

12. 1. Apreciação em concreto. apreciação em abslracto e l)Crs-
pectivas mistas ......... .......................... .... .......................... 373 

12.2. Posição adoptada ............................................................. 376 
13. O ón us da prova da conduta antijurídiea do transportador ... 376 

13.1. Soluções legais ................................................................ 376 
13.2. Critérios de repartição do ónlls da prova .. .. .............. .. .. 378 
13.3. Posição adoplada ............................................................. 379 

BIBLIOGRAFIA .......................... .. .. ............................................... 380 

A LI MITAÇÃO DE RESPONSA BILIDADE 
DO TRANSPORTADOR AÉREO INTERNACIONAL 

NO TRANSPORTE DE PESSOAS 
- DE VARSÓVIA A MONTREAL 

NUNO CALAI~· t LOURENÇO 

Int rodução; razflo de ordem ...................................................... . 

I. Os instrumentos normati vos internaciona is. Del imi tação e 

387 

breve caracteri zação .......... ... ....................... ... .... ... .. .. .. .............. 390 
I. O regime normm ivo uniforme ..................................... ..... 390 

1.1. Génese e evolução do Siste ma de Varsóvia ............ 390 
1.1. r. A Conve nção de Varsóvia de r 929 ........... .... 390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



542 Tell/lI.\' de j)ireÍlO dos Trallsp0r/(',I" f 

1.1 .2. O protocolo de Haia de 1955 .. .. ... .. ... .. .. ... .... . 
. 1.3. A Convenção de Guadalaj ara de 196 1 e o Pro-

tocolo da Guatemala de 1971 ... .................... . 
1.IA. Os Protocolos de Montreal de 1975 .... ... ... .. . 

1.2 . A Convenção de Montreal de 1999 .. ... . .. ... ............ . 
2. A auto-regulação. Os Acordos privados entre companhi as 

aéreas e as in iciativas estatais ..... ... ... .... ... .... ... ... ............. . 
2.1. O Acordo de Montreal de 1966 ................ ..... ... .... .. . 
2.2. O Acordo de Malta ..... .. ... .... ... ... .. .. . ........................ . 
2.3. A "inconstituciona li dade'· Ita liana .. .. ... ... .... . 
2A. A in iciativa Japonesa .... ... ... .. ................. ... .. ... .. .. . 
2.5. Os Acordos lATA: /lA e M IA Agreemel/ls ...... . 

3. O regime comun itário .... ...................... .. ... . 
3. 1. O Regul amento CE n.O 2027/1997 .... .. ... .. .. ... .... . 
3.2. O Reg ul amento CE n.o 899/2002 .... ... .. .. ................. . 
3.3. Os Regulamentos CE 295/9 1 e 26112004 .. ... .. ... .... . 

4. O regime in terno .. .. ... ................ ... .. . ..... ... ... ... .. .. ... .. ......... . 

11. A responsabilidade por danos pessoais causados em caso de 
acidente ..... .. .. .. .. .. .. ... .. .. ............. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... ... .. ................. . 

I. O carácter imperat ivo das Convenções de Direito unifor-
me c do regi me comunitário .... .. .. ... .... ... ... .. .................... . 

2. Pressupostos de responsabi lidade ... .. .. ... ... ................... .. .. . 
2. 1. O contrato de transporte aéreo internac ional ... .. .... . 

2.1 .1. A classificação de '·t ransporte internaciona l" 
para efeitos dos arts. 1.° n.o 2 da CM e CY 

2. 1.2. O conceito de aeronave ............ ... .. ... .. .. ... ... .. . . 
2. 1.3. Trans portes exc luídos do dom íni o do SY e 

CM ... ... .. .. .... ... .. .................. .... .. .. ... .... ... .... ... ... . 
2.2. O "ac idente": o alt. 17.° da CV e o art. 17." da CM 

2.2. 1. Período de responsabilidade do transportador 
2.3. O da no indem nizáveJ ... .............. ... . .. .. ... .... ... .... ... . . 

3. O regime de responsabilidade .. .... ... ... .. .. ... .. .. .................. . 
3.1. O Sistema de Varsóvia ... .... ... ... .. .................... .. .. .. ... . . 

3. 1. 1. A Convenção de Varsóvia de 1929 ..... ... .. ... . . 
3.1. 1.1 . Causas de exclusão, exoneração e ate-

nuação de responsabil idade .. .. .......... . 
a) A prova das "medidas necessárias" 

- art. 20.° da CY .. .... ... ... .. .. ... .. .. .. . 

393 

397 
399 
400 

409 
410 
4 10 
4 11 
4 13 
4 15 
4 18 
4 18 
42 1 
424 
425 

427 

427 
428 
429 

430 
434 

436 
437 
445 
451 
456 
456 
456 

457 

458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



íl/dice 543 

b) A culpa exclusiva ou contributiva 
do lesado - art. 21.° ua CV ... .. .. .. 464 

c) Extinção do direito de acção ....... 466 
3. I .1 .2. A respo nsabilidade "ilim itada" do 

transportador .... .... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... 469 
a) Dolo ou culpa equiparáve l - art. 

25 .° da CV........................ ... .. .. .. ... 4@ 

b) Falta de bilhete de passagem - art. 
3.° n.o 2 da CV ..................... .. ...... 475 

3.1.2. O protocolo de Haia de 1955.. .. ... .. .. .. ........... 477 
3.2. A Convenção de Montreal de 1999 .. .... ... .. .. ... .. .. .. ... 481 

3.2.1. Causas de exclusão, exoneração e atenuação 
de responsabilidade .. .. .. ... .. .. .. .. .... ... .... .... .... ... . 482 
i) 1.° nível responsabilidade: dano até 100.000 

DSE .... .. ... ... .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. .................. 482 
ii) 2.° nívcl de responsabi lidade: dano supe-

rior a 100.000 DSE .... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ..... ....... 483 
a) A culpa exc lusiva ou contributiva do lesa-

do (art. 20.° da CM) ............ .. .... ... .. .. .... .... . 483 
b) A diligência do transportador (art . 21.° n.o 2 

aI. a)) .... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .............................. 483 
c) A culpa do terceiro (art. 21.° 11 .° 2 aI. b» 484 
d) Ext inção do direito de acção .......... ... 486 

3.3. O Reg ime comunitário. .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. 486 

111. A responsabilidade pelo atraso ........................ .. ........... ......... . 489 

1. Conceito e período temporal em que surge .... .. .. .. .. .. .... .. 489 
2. O regime de responsabilidade .......................................... 495 

2.1. Sistema de Varsóvia ...................... .... ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 495 
2.1 .1. Causas de exclusão, exoneração e atenuação 

de responsab ilidade ................. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. 496 
a) A prova da adopção das "medidas neces-

sürias" (art . 20.0 da CV) ..... .... ... .. .. ... .. .. ... . 496 
b) A culpa exclusiva ou contributiva do lesado 

(art. 21 .° da CV) .... .. .... .............................. 499 
c) Extinção do direito de acção (m1 . 29.° da 

CY) .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



544 Tcmas de DireilO dos Transp0rfl's I 

2.1.2 . A responsabi lidade "ilim itada" do tran sporta-
dor ................................. ........ ... .. .. ... .. .. ... .. .. .... . 499 

2.2. A Convenção de Montreal de 1999 .. ... .. .. ... .. .. ....... .. 50 I 
2.3. As cláusulas contratuais de exoneraçi:ío de responsa-

bilidade. .. .. ... ......... .. .... ... .. .. . ..... ....... .............. .... ...... ... 504 
2.4. O regime comunitário relativo ao atraso ................. 506 

IV. A responsab ilidade pelo incumprimcmo de fini tivo do con-
Iralo . O Regulamento CE n.o 26112004 .. .. ........................ .. ... 509 
(I) Âmbito de aplicação do Regulamento (C E) n,o 26 1/2004 512 
b) Direitos dos passageiros .................. .. ................ ... .. .. .... ... ... 514 
c) Medidas de protecção e m caso de violação dos direitos 

reconhec idos ... .. .. ........................ .. .. .. ... .... ... .. .. ... .. ..... ............ 517 

Y. A natureza jurídica da responsabilidade do transportador .... 5 18 

VI . Co nclusões ..... .... .... ... ... ............ .......... .. ... .... ... . 524 

BIBLIOGRAFIA ................... .............. .. ........... ... ... . 530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


