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Introdução

     O presente boletim é uma iniciativa da

Advocacia Ruy de Mello Miller que tem como

objetivo sistematizar as decisões proferidas nas

reuniões de diretoria da Agência Nacional de

Transportes Aquaviários (ANTAQ), além de outros

julgamentos e discussões relacionados, gerando

um repositório sólido que pode ser utilizado como

base para futuras análises e iniciativas referentes

aos setores marítimo e portuário.

 

          Nesta edição, tratamos de temas importantes

como (i) O (não) alcance da Resolução Normativa

Nº 18/2017 aos terminais privados (ii) RN18/2017 e

PTAX novamente em pauta (iii) Garantias e

Responsabilidades pelo uso da infraestrutura

portuária – Resoluções CODESP 154 e 199 de

2019 (iv) A regulação de preço-teto de terminais

arrendados (v) Governança pública na ANTAQ (vi)

Confederação Nacional da Indústria: cobrança pela

inspeção não invasiva de contêineres (vii) Tarifa de

passageiros e exclusividade na cobrança: caso

 

CODEBA e CONTERMAS (viii) Emissão da DU-E:

necessário novos estudos ou cobrança regular por

serviços prestados? (ix) RN13/2016: curva de

aprendizagem, interpretação e pontos de revisão (x)

Prorrogação de Contrato de Arrendamento da

TEQUIMAR perante a CODEBA – análise de

EVTEA e possibilidade de unificação de contratos

distintos.

 

       O Boletim ANTAQ é elaborado por profissionais

especialistas em regulação marítima e portuária do

Núcleo de Direito Público da RMM. Caso deseje

incluir um contato no nosso mailing para receber as

próximas edições, ou caso não queira mais receber

este documento, envie uma solicitação

para josecarlos@miller.adv.br ou contate-nos pelo

telefone (13) 3219-7303. 

 

       Desejamos uma leitura profícua e prazerosa, e

seguimos à disposição.
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MARÍTIMO
O (NÃO) ALCANCE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 18/2017 AOS

TERMINAIS PRIVADOS

 No Processo nº 50300.010356/2019-63 a

Associação de Terminais Portuários Privados

requereu a supressão do artigo 15 da Resolução

N.º 18/2017.vas referentes aos setores marítimo e

portuário.

 

Art. 15. É vedada a cobrança ao usuário ou

embarcador das despesas pela armazenagem

adicional e outros serviços prestados em

decorrência do não embarque das cargas no

prazo previamente programado, salvo se aquele

lhe der causa.

 

   Ao tecer suas considerações sobre a intelecção

do dispositivo em tela, o Gerente de Regulação da

Navegação Marítima, Sergio de Oliveira, consignou

que a mensagem da lei "é evitar que o
transportador marítimo ou o agente
intermediário cobre ou repasse cobrança ao
usuário ou embarcador das despesas pela
armazenagem adicional e outros serviços
prestados em decorrência do não embarque

das cargas no prazo previamente programado,
salvo se aquele (usuário ou embarcador) lhe der
causa". Anotou, ainda, que "as regras que
vinculam as instalações portuárias em relação à
cobrança de armazenagem adicional e outros
serviços prestados às cargas não embarcadas
em navio ou não entregues no prazo estão
presentes em outro normativo (RN-34)".
 

   A Procuradoria Federal que atua junto à ANTAQ

ressaltou que a RN N.º 18 não se aplica aos

associados da ATP. Ademais, segundo a

Procuradoria, o dispositivo veda a cobrança de

valores do usuário ou do embarcador, sem obstar a

cobrança por preços adicionais em face do

transportador ou agente intermediário.

 

  Para o Relator do processo, Diretor Francisval

Mendes, a Resolução N.º 18/2017 dispõe sobre

direitos e deveres dos usuários, dos agentes

intermediários e das empresas que operam nas

navegações de apoio marítimo, apoio portuário, 
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cabotagem e longo curso e não se aplica aos
portos organizados, instalações portuárias,
terminais de uso privado, estações de
transbordo de cargas, instalações portuárias
públicas de pequeno porte, instalações
portuárias de turismo e instalações de apoio ao
transporte aquaviário.
 

   Assim, encampando a nota técnica e o parecer

jurídico, o Relator não acolheu o pedido de

supressão do dispositivo referido, entendendo que

a Resolução N.º 18/2017 não alcança os terminais

portuários. Outrossim, consignou que a Associação

de Terminais Portuários Privados não possui

interesse de agir, na medida em que a norma não é

a ela direcionada.
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MARÍTIMO
RESOLUÇÃO NORMATIVA N°. 18/2017 E PTAX 

NOVAMENTE EM PAUTA

    No dia 24 de maio de 2018, pouco mais de

quatro meses após a publicação da Resolução

Normativa nº 18/2017-ANTAQ - que dispõe sobre

os direitos e deveres dos usuários, dos agentes

intermediários e das empresas que operam nas

navegações de apoio marítimo, apoio portuário,

cabotagem e longo curso, e estabelece infrações

administrativas -, publicamos um breve ensaio com

análise sobre a possibilidade de “spread cambial”

para a cobrança de valores envolvidos nos

contratos de transporte marítimo de mercadorias.

 

   Isso porque a leitura isolada do artigo 27, I, da

referida norma poderia permitir o entendimento de

que a ANTAQ teria proibido e definido como

infração administrativa a simples prática do spread

cambial para as cobranças de fretes e quaisquer

outros valores discriminados nos conhecimentos de

embarque (“Bill of Lading” – BL).

    Naquela época, o impacto da RN 18/2017-

ANTAQ nas empresas do setor já era imenso,

principalmente em razão das naturais incertezas de

uma norma que trazia regulação a um setor ainda

não regulado. E a exigência da PTAX sempre foi

uma das principais críticas à agência e à sua

resolução.

 

       Todavia, desde o início deixamos claro o erro

de se interpretar o dispositivo em questão a partir da

sua leitura isolada, em razão dos princípios e das

demais diretrizes trazidas no próprio texto da RN

18/2017-ANTAQ, nos seus artigos 3º, 4º, 5º e 8º.

 

    Segundo o nosso entendimento, objetivo da

norma nunca foi o de regular o câmbio ou impedir o

repasse das empresas do setor dos seus custos

operacionais reais, sem qualquer acréscimo

desproporcional, mas sim o de combater abusos 
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que refletissem verdadeiras vantagens financeiras

injustificadas.

 

         Pois bem. No dia 05 de novembro de 2019,

no julgamento do Processo nº 50301.001515/2014-

14, a ANTAQ confirmou o entendimento de que a

previsão da PTAX no texto da RN 18/2017-ANTAQ

serve apenas como parâmetro para as análises

pontuais de abusividade sobre os valores

praticados no mercado. A própria ANTAQ afirma

que não pretende adentrar à questão cambial - já

que não é de sua competência -, mas somente

definir uma referência concreta que permite o

combate aos abusos do setor.

 

       Em conclusão, as nossas convicções são

agora reforçadas após quase dois anos da

publicação da RN 18/2017-ANTAQ pelo teor dos

votos apresentados no julgamento realizado

durante a 468ª Reunião Ordinária da ANTAQ.

 

        A íntegra do texto sobre a RN 18/2017-

ANTAQ e a possibilidade de spread cambial para a

cobrança de valores envolvidos nos contratos de

transporte marítimo pode ser conferida no

endereço abaixo:

 

https://www.linkedin.com/pulse/resolu%C3%A7%C

3%A3o-normativa-antaq-n%C2%BA-182017-e-

possibilidade-de-ferreira/
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MARÍTIMO
GARANTIAS E RESPONSABILIDADE PELO USO DA INFRAESTRUTURA

PORTUÁRIA – RESOLUÇÕES/CODESP 154 E 199 DE 2019

       Na 469ª Reunião Ordinária os Diretores da

ANTAQ revolveram a Resolução N.º 154/2019 da
CODESP. Rememoramos ao leitor que o tema

chegou ao órgão regulador por meio de

Comunicação endereçada pelo Sindicato das

Agências de Navegação Marítima do Estado de

São Paulo (SINDAMAR).

 

        A dicção da referida Resolução, editada pela

Autoridade Portuária, veio na esteira da Resolução

nº 32/2019 da ANTAQ, norma esta que alterou o

pacto da infraestrutura aquaviária ao direcionar a

responsabilidade pelo pagamento das taxas

respectivas ao armador/representante legal e não

mais ao terminal portuário. Com amparo na norma

editada pela Agência Reguladora, a Autoridade do

Porto de Santos estabeleceu garantias a serem

apresentadas pelo armador (representado pelo

agente marítimo), quando da requisição para

utilização da infraestrutura aquaviária. A norma
ainda contemplava expressamente a
responsabilidade solidária do representante do
requisitante:
 

Resolução 154/2019 - CODESP
“(...) Estabelecer que a partir de 01/08/2019, o

requisitante dos serviços deverá apresentar

comprovante de alguma das seguintes garantias:

carta de fiança bancária, seguro garantia, ou

depósito caução em espécie, no valor médio do

montante faturado nos últimos 03 (três) meses, a

ser determinado pela CODESP, nunca inferior ao

mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor

este que poderá sofrer alterações a serem

previamente informadas, a partir da revisão

periódica a ser realizada pela CODESP.

(...)

Informar que a partir de 01/08/2019, passa a  

Por Agência CNT - Flickr, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31527057
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ser documento exigido do representante do

requisitante dos serviços, no momento de

sua requisição, a apresentação de termo de

compromisso e assunção de

responsabilidade solidária desde junto

àquele, no que concerne ao adimplemento

frente a esta CODESP das tarifas daí

decorrentes e sujeição integral às demais

regras estabelecidas, nos termos dos arts.

265, parte final, e 667, caput, ambos do

Código Civil Brasileiro.

 

       No julgamento, o Relator Francisval Mendes

lembrou que a Resolução emanada da Autoridade

Portuária foi objeto de revisão, após liminar lograda

em sede de Mandado de Segurança impetrado

pelo próprio SINDAMAR (Processo nº 5005060-

98.2019.4.03.6104). No feito em referência o MM.

Juízo da 3ª Vara Federal de Santos, Décio Gabriel

Martinez, obtemperou que “inexiste na legislação

vigente dispositivo que atribua ao agente marítimo

a condição de responsável solidário pelas tarifas

pagas pelos usuários do porto”. Ainda, reportando-

se ao ordenamento do ente regulador, observou

que “a Resolução nº 32 da ANTAQ, que trata da

estrutura tarifária padronizada das administrações

portuárias, bem como de instrumentos para revisão

e reajustes das tarifas nos portos organizados,

nada dispõe a respeito da imposição de

solidariedade aos representantes dos requisitantes

dos serviços portuários”.

 

       Após a decisão judicial proferida, a Autoridade

Portuária, por meio da Resolução/CODESP nº

199/19, suprimiu a previsão de solidariedade que

acometia o representante do requisitante.

Outrossim, flexibilizou as exigências para

apresentação de garantia pelo transportador

marítimo:

 

Resolução 199/2019 - CODESP
“(...) A Autoridade Portuária de Santos

estabelece que, no tocante às garantias a serem

apresentadas pelos requisitantes dos serviços,

serão destas dispensadas, a partir de

01/10/2019, os armadores que cumprirem todas

as condições abaixo:

i) operar com frequência regular no Porto de

Santos (acima de 5 requisições de atracação por

mês em nome do armador; número este que

pode ser revisado e ajustado de acordo com as

políticas de garantias comerciais desta

Autoridade Portuária); ii) estar inscrito no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF em nome do

armador e/ou de empresa a este vinculada,

filiada ou associada, sob os termos e

procedimentos legalmente estabelecidos para

tanto); iii) estar cadastrados junto a esta

Autoridade Portuária, permitindo, com isso, a

emissão de faturas em nome do armador ou

empresa vinculada, filiada e associada, no

respectivo número de inscrição no CNPJ.

Revoga-se imediatamente a exigência quanto

ao termo de compromisso e assunção de

responsabilidade solidária constante da parte

final da Resolução DIPRE 154.2019, de

03/06/2019.”
 

       Portanto, ante a revisão imposta pelo Poder

Judiciário, ora instrumentalizada pela novel

Resolução da CODESP (Resolução nº 199/19),

entendeu o Relator, acompanhado por seus pares,

que o objeto do questionamento formulado pelo

SINDAMAR perdeu seu objeto. Sem prejuízo do

pontual esvaziamento perante a ANTAQ (Processo

nº 50300.010763/2019-71) – consequência da

edição da segunda Resolução pela Autoridade

Portuária -, o tema é de relevo, porquanto revolve a

alteração recente promovida pela Autoridade do

Porto de Santos, seja pela supressão da

responsabilidade solidária dos representantes dos

requisitantes, seja ainda pela relativização das

garantias a serem apresentadas pelos

transportadores marítimos.

 

       Em que pese o recente normativo trazido a

lume pela Autoridade Portuária de Santos, as

discussões estão longe de findar, sobretudo no

tocante à necessidade de apresentação, pelos

transportadores marítimos, de garantias idôneas ao

adimplemento das tarifas exigidas pela utilização da

infraestrutura aquaviária do Porto de Santos.
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REGULATÓRIO
A REGULAÇÃO DE PREÇO-TETO DE TERMINAIS ARRENDADOS

    Tema interessante a respeito da análise do

mercado brasileiro de cruzeiros marítimos para

definição de um preço-teto aos terminais

arrendados do setor foi abordado no âmbito da

466ª ROD, sob a relatoria do Dr. Adalberto Tokarski

e, nesta oportunidade, proferido e aprovado nos

termos do voto vista do Dr. Mário Povia.

 

   A consulta foi formulada pela Associação

Brasileira de Cruzeiros Marítimos (ABREMAR)

visando à abrangência da fixação de preço-teto aos

portos organizados de Santos e do Rio de Janeiro,

nos moldes já vigentes para os terminais de

passageiros do Nordeste.

 

      A começar, no que concerne à competência,

em seu voto vista o Dr. Mário Povia dissentiu das

razões apresentadas pelo Diretor-Relator,

destacando a distinção quanto aos aspectos de

natureza contratual e regulatório, as quais, no seu 

entendimento, deveriam ser levadas em

consideração, mormente no que se refere ao titular

dos contratos de arrendamento em vigor, na

qualidade de poder concedente ao próprio ente

formulador da política pública, no caso, o Ministério

da Infraestrutura. 

 

       O fato é que o posicionamento adotado pelo r.

Colegiado no âmbito do processo utilizado como

paradigma ocorreu quando da análise de um

EVETEA no bojo de um procedimento de

prorrogação antecipada de contrato de

arrendamento, oportunidade em que se deixou a

cargo do titular do contrato a análise acerca da

conveniência e oportunidade de se fixar eventual

preço-teto não estipulado na versão original da

avença.

 

   Naqueles autos, foi considerado o caráter

eminentemente contratual da matéria, não cabendo

à Agência, na competência de análise do EVETEA 
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em sentido estrito, adentrar em questões relativas a

preço-teto.

 

      Em contrapartida, contexto oposto se afigura

quanto à demanda de fixação de preço-teto para

determinada rubrica de serviço prestada por

terminais portuários, a exemplo do Serviço de

Segregação e Entrega de Contêineres - SSE ou da

Inspeção Não Invasiva de Contêineres - INI

(serviço de escaneamento), hipóteses em que se

discute livremente no âmbito das atribuições

regulatórias a cargo da ANTAQ tal possibilidade.

 

   Destarte, entendeu que o caso deve ser

analisado dentro das atribuições da ANTAQ e não

da instância ministerial. Sublinhou, inclusive, que o

pleito da requerente não é direcionado a um

contrato específico, mas a dois portos organizados,

sendo certo que em um deles (Rio de Janeiro),

parte da demanda é atendida em regime público.

 

    Pois bem. Não obstante ao conhecimento da

matéria, o pleito em pauta não foi provido em razão

de que não houve identificação de abusos nos

preços praticados pelos terminais portuários que,

por sua vez, negociam diretamente com os

armadores e não com os usuários do serviço

(passageiros), configurando uma relação de

equilíbrio e de forças de interesses de natureza

eminentemente privada.

 

      Isto posto, por maioria de votos, foi consolidado

o entendimento de que a análise da fixação de

preço-teto é de inteira responsabilidade e

competência da ANTAQ, porquanto de natureza

regulatória. Apesar disso, no caso em pauta, o

pleito trazido pela ABREMAR foi indeferido, uma

vez que nos argumentos apresentados não foram

percebidos elementos que indiquem falhas de

mercado ou ameaça ao mercado concorrencial que

demandaria uma ação por parte da ANTAQ,

observando que tal posicionamento pode ser

revisto caso fatos concretos sejam efetivamente

apresentados.
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REGULATÓRIO
GOVERNANÇA PÚBLICA NA ANTAQ

       Apesar de ser utilizado com o significado de

otimização do desempenho organização desde a

década de 1930, o termo governança, em conjunto

com compliance, apenas ganhou força nos debates

nos últimos anos, despontando como uma

promessa de solucionar os mais diversos

problemas das instituições, tanto privadas quanto

públicas.

 

      A governança está longe de ser uma solução

milagrosa, todavia ela tem a função de direcionar,

monitorar e até incentivar a gestão de empresas

privadas ou da administração pública através da

implementação de um conjunto de mecanismos.

 

      Visando essa otimização, essencial para as

proporções da administração pública brasileira, em

2017 foi promulgado o Decreto nº 9.203 o qual

dispôs as principais diretrizes, princípios e

mecanismos para a efetuação da política de

governança da administração pública federal direta,

autárquica e fundacional.

       Nessa toada, a ANTAQ instituiu, em 2018, três

comitês para auxiliar a agência a desenvolver ações

que aprimorem seu desempenho: o Comitê Interno

de Governança, o Comitê de Governança, Gestão

de Riscos e Controle e o Comitê Gestor de

Integridade.

 

       A partir de então, a ANTAQ passou a elaborar

portarias que adequassem a autarquia ao disposto

no Decreto, sendo a mais recente a Portaria nº

417/2019-DG/ANTAQ deliberada e aprovada na

469ª Reunião Ordinária da Diretoria. Esta norma

dispõe sobre os procedimentos para a concessão e

realização de audiências entre particulares e

agentes públicos da agência reguladora.

 

       Dentre os seis artigos que constituem a

Portaria, destaca-se a necessidade do agente

público que conceder a reunião estar acompanhado

de outro agente ou militar e manter um registro do

encontro, podendo dispensar essa segunda

presença apenas quando a reunião ocorrer fora do
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local de trabalho. Ademais, todo requerimento de

audiência deverá ser efetuado por escrito ao

agente público competente e encaminhado via

meio eletrônico.

 

      Portando isso em mente, o diretor Mário Povia

consignou em seu voto que os procedimentos

previstos na novel Portaria deverão estar

“fundamentados nos princípios de governança

pública, dentre os quais destaco a transparência, a

confiabilidade e a integridade, proporcionando a

adequada aproximação dos mais diversos

interessados integrantes do setor regulado com a

Agência”.

 

      Também merece atenção o novo procedimento

para requerimento de audiências jornalísticas,

agora centrado na Assessoria de Relações

Institucionais, visando facilitar e agilizar os pedidos.

Apesar de medidas procedimentais simples, o

disposto na portaria visa otimizar as audiências

requeridas por particulares no âmbito da autarquia.

 

      A governança não deve ser aplicada somente

em casos grandiosos e complexos. Para o bom

funcionamento do sistema, até o ato mais simplório

deve ser orientado e monitorado em conformidade

com os preceitos da governança, pois até a peça

mais simplória é importante para o bom

funcionamento da grande engrenagem que é a

Administração Pública.

 

     Desta forma, a Portaria nº 417/2019-DG/ANTAQ

visa otimizar o agendamento de audiências por

particulares, reduzindo em parte a burocracia e

tentando eliminar as incertezas do sistema que

vigia anteriormente de modo a garantir maior

segurança para ambos os lados.
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REGULATÓRIO
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA: COBRANÇA PELA

INSPEÇÃO NÃO INVASIVA DE CONTÊINERES

       Na Reunião Ordinária n. 467 a ANTAQ julgou o

processo 50300.007611/2016-48, referente à

cobrança pelo serviço de Inspeção Não Invasiva de

Contêineres pelos arrendatários e concessionários

de serviços portuários que operam na

movimentação e ou armazenagem de contêineres.

 

       A discussão advém de processo instaurado em

junho de 2016, pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL

DA INDÚSTRIA - CNI, sob a alegação de que a

cobrança pelo serviço seria indevida, causando

impacto na competitividade dos preços da indústria

nacional. Seu argumento foi que o valor cobrado

constitui custo adicional, cobrado para além do

“box rate” e preço por armazenamento. Sustentou,

da mesma forma, que a cobrança não encontrava

respaldo no ordenamento jurídico e pretendeu que

a Resolução n.º 2.389, de 13 de fevereiro de 2012,

seja parcialmente alterada para constar vedação da

cobrança, a qualquer título, pelo escaneamento

como serviço conexo.

 

      O pedido cautelar de suspensão da cobrança

em âmbito nacional que constava da petição,

entretanto, foi negado no curso do processo

administrativo, nos termos da Resolução n. 6063-

ANTAQ, ante a inexistência do periculum in mora e

do fumus boni juris.

 

      Em razão da tese sustentada pela CNI, houve a

intervenção nos autos do processo de

representantes dos terminais portuários, bem como

de seus usuários. O assunto também foi debatido

junto à Receita Federal do Brasil, por intermédio da

Coordenação-Geral de Administração Aduaneira

(COANA), em mais de uma oportunidade.

 

      A equipe técnica da Gerência de Regulação

Portuária - GRP, por meio da Nota Técnica nº

103/2018/GRP/SRG (SEI nº 0520794) procedeu 
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com a devida análise técnica, sugerindo temas

para compor o procedimento da Audiência Pública,

de forma a subsidiar a análise da forma da

cobrança pelo escaneamento de contêineres no

âmbito das instalações portuárias.

 

       Assim, constaram da referida Nota Técnica os

questionamentos sobre a matéria, especialmente

sobre a hipótese do escaneamento de contêineres

ser item incluso na "cesta de serviços" (box rate),

prevista no art. 11 da Resolução n° 2.389-ANTAQ,

ou se deveria ser cobrada de forma individualizada,

quem deveria ser o sujeito passivo da tarifa/preço

de inspeção não invasiva de contêineres, bem

como quais seriam os agentes mais beneficiados

diretamente com a prestação da atividade de

escaneamento de contêineres nos portos

brasileiros e se haveria ganhos de mercado dos

produtos brasileiros decorrentes dessa atividade.

Da mesma forma, considerando a hipótese de

existir grandes discrepâncias entre os valores

cobrados, foi questionado de qual forma a ANTAQ

poderia coibir eventuais abusividades, a exemplo

da regulação por price-cap.

 

     Ato contínuo, conforme consta do Relatório de

Contribuições da Audiência Pública nº 08/2018,

(SEI nº 0580225) elaborado pela GRP e, por

intermédio da Nota Técnica nº 206/2018/GRP/SRG

(SEI nº 0595402), foi apresentado um resumo das

contribuições advindas da Audiência Pública nº

08/2018-ANTAQ.  

 

     Pelo exposto no relatório, “em sua maioria, as

contribuições dos usuários dos terminais portuários

(importadores/exportadores) questionam

preliminarmente a legalidade/legitimidade da

cobrança de tarifa/preço de inspeção não invasiva

de contêineres. O argumento comum é que a

hipótese de que a cobrança ocorra de forma

individualizada ou a sugestão que se leve os

preços atualmente praticados para a box rate

contraria a regulação da própria Agência e reforça

a tendência de que o mérito de legalidade

encontra-se afastado, dado que os serviços de

inspeção não invasiva de contêineres já são

remunerados por meio do box rate. Já pelo lado dos

representantes dos Terminais Portuários, as

contribuições, em grande parte, são favoráveis a

cobrança de forma individualizada, sob o argumento

de que o box rate constitui vínculo jurídico e

econômico entre o armador e o terminal, com vistas

à remuneração dos serviços de movimentação de

cargas, não abrangendo os serviços prestados de

forma individualizada e segregada no interesse da

carga e da administração aduaneira”.

 

         No Parecer Técnico nº 60/2018/GRP/SRG

(SEI nº 0628710), a equipe técnica da GRP

ofereceu quatro alternativas para a regulamentação

da cobrança, quais sejam: a) manter a cobrança da

TINI (tarifa de inspeção não invasiva) como está

(individualizada) e definir preço teto; b) manter a

cobrança da TINI como está (individualizada) e

regular possíveis abusividades; c) inclusão da TINI

no box rate; d) impedimento da cobrança da TINI

separadamente e rateio de custos entre os serviços

portuários prestados. Concluiu, por fim, que a

cobrança dos valores deveria compor a cesta de

tarifas de movimentação portuária (box rate). 

 

    É digno de nota, no entanto, que o

posicionamento do Gerente da GRP (SEI

nº 0639943) divergiu quanto ao posicionamento

constante no Parecer supra, afirmando que a

inclusão da Inspeção Não Invasiva no box rate

significaria tratar-se de um serviço prestado

indistintamente, o que, segundo seu entendimento,

é tecnicamente equivocado. Isto, reiterando que a

melhor e mais benéfica alternativa regulatória

acerca da matéria seria manter a cobrança da INI

(inspeção não invasiva) como está (individualizada)

e regular possíveis abusividades.

 

      Nesse sentido, ficou estabelecido no voto

emitido pelo Diretor Relator (SEI nº 0866818) que a

atividade de inspeção não invasiva de contêineres

gera custos aos terminais e que esses custos

devem ser remunerados, adotando um dos cenários

regulatórios possíveis, delimitados no Parecer

Técnico nº 60/2018/GRP/SRG (SEI nº 0628710).
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Alinhando-se ao Despacho GRP (Sei nº 0639943),

constou do voto que “sob a ótica regulatória,

confuso seria calibrar o valor justo e razoável do

box rate a cada vez que fosse alterada a estratégia

de atuação da autoridade aduaneira, a qual pode

ser bastante específica em determinadas regiões

do País. Nessa mesma toada, seria um custo

regulatório elevado reequilibrar contratos de

arrendatários a cada mudança dessa envergadura,

aumentando assimetrias entre terminais

arrendados e privados, visto que este último não

precisaria se submeter a tal procedimento se

conseguisse negociar com o armador/transportador

majoração de preço para suportar o incremento de

custos.

 

      Tal posicionamento advém da existência de

custos comprovados para adquirir, operar e manter

a INI nos terminais portuários, sendo que esse

ônus para o funcionamento do INI, no modelo

adotado pela Receita Federal do Brasil, transfere

todos os custos de aquisição, operação e

manutenção dos equipamentos e serviços conexos

à INI, aos terminais portuários, remanescendo com

a RFB apenas o tratamento dos dados obtidos; que

cobrança constitui condição necessária para

exportação/importação, inerente ao cumprimento

de tratados internacionais, segurança das

mercadorias, segurança e credibilidade das cargas

dos importadores e exportadores, bem como de

facilitação do comércio exterior, ocasião em que

evidente tratar-se de benefício às aduanas, ao

país, aos exportadores/importadores.

 

      Decidiu-se, por fim, pela impossibilidade de

transferir esse custo para os terminais portuários,

sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito de

quem se beneficia do serviço, em franco potencial

lesivo à livre iniciativa e ao princípio da atividade

econômica. Transcreve-se:

 

“i. vedação de cobrança pela INI caracteriza

medida de enorme impacto, com potencial de

desequilibrar contratos vigentes, ensejar

enriquecimento ilícito, punir e restringira a livre

iniciativa e a liberdade de preço tão rogadas 

pelas políticas públicas atualmente em vigor; ii) a

regulação a priori, com instrumentos regulatórios

específicos, como o price-cap, demandam uma

comprovação de comportamentos reiterados de

falhas de mercado e de custos regulatórios que

condigam com tamanha intervenção no mercado

e que devem ser melhor analisados e

comprovados pela SRG, antes de se inserir

qualquer entendimento nesse sentido; iii) a

inclusão no box rate, ao meu entender, parece

abranger tantas externalidades regulatórias

negativas, que não se vislumbra quais os

ganhos, para quaisquer das partes envolvidas,

em se estabelecer tal opção regulatória, a qual

parece apenas coadunar com a potencialização

de assimetrias e de dificuldade na transparência

e na regulação ex post de eventuais

abusividades”.

 

      Depois de ponderação específica, a alternativa

regulatória para resolver a questão foi a de manter a

cobrança da INI como está (individualizada) e

regular possíveis abusividades, em face aos

princípios da liberdade econômica, da livre iniciativa,

da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento

ilícito e das boas práticas regulatórias, combinadas

com o interesse público contido nas políticas

públicas.

 

      A Resolução N.º 7321 ANTAQ, diante dos

apontamentos feitos no curso do processo,

conheceu da denúncia formulada pela

Confederação Nacional da Indústria – CNI para, no

mérito, indeferir os pedidos por ela deduzidos. Foi

reconhecida, assim, a legalidade e conformidade

regulatória da cobrança pela Inspeção Não Invasiva

de Contêineres por parte das instalações portuárias

que operam em regime de arrendamento ou em

regime autorizativo.
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REGULATÓRIO
TARIFA DE PASSAGEIROS E EXCLUSIVIDADE NA COBRANÇA: 

CASO CODEBA E CONTERMAS

      Tema tratado na 466ª Reunião Ordinária de

Diretoria da ANTAQ, trata-se de consulta pela

Companhia Docas do Estado da Bahia – CODEBA

acerca da possibilidade de cobrança – por esta –

de tarifas de movimentação de passageiros no

Porto Organizado de Salvador. 

 

     Tal questionamento tem origem em indagação

realizada pela empresa Novo Terminal Marítimo de

Salvador SPE S.A. – CONTERMAS, que visava ao

reconhecimento de exclusividade na cobrança de

tarifa de passageiros, fundando seu pleito no

procedimento licitatório e no respectivo contrato

firmado quando do arrendamento de sua área.

 

   Os questionamentos constantes da Carta

CE/DPR/GRF nº 010/2019 foram os seguintes:

 

a. A possibilidade ou não de cobrança, por parte

da CODEBA, de "tarifa de passageiros", nos

casos em que os Navios de Passageiros

atracarem em berço diverso ao terminal objeto de

concessão à CONTERMAS ou se dita cobrança é

de exclusividade da Concessionária;

 

b. Se positiva a possibilidade de cobrança de

"tarifa de passageiros" pela CODEBA, solicitação

de que a Agência Reguladora se manifestasse

em relação ao previsto no procedimento licitatório

da CONTERMAS; e

 

c. Caso não fosse possível a cobrança através de

"tarifa de passageiros", por conta da

nomenclatura, que fosse definida ou sugerida

tarifa a ser utilizada, uma vez que a CODEBA

permanecia tendo custos com sinalização,

fiscalização e limpeza do cais, resultantes da

movimentação de passageiros no Porto.
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     O assunto já havia passado pelo crivo da

Agência, ocasião em que se consignou que a

CODEBA, a partir da data em que o CONTERMAS

passou a explorar a área do arrendamento, deveria

adotar os procedimentos para cessar a cobrança

dos itens tarifários referentes à movimentação de

passageiros, no caso dos navios que atracam no

berço contíguo à área do arrendamento; e manter a

cobrança dos mencionados itens tarifários, no caso

dos navios de passageiros que atracarem em

outros berços do Porto Organizado de Salvador. 

 

      Em primeira análise, a Gerência de Regulação

Portuária adotou o posicionamento de possibilidade

de cobrança por parte da CODEBA de "tarifa de

passageiros", nos casos em que o cais de uso

público for utilizado em consequência da falta de

espaço nos berços da área arrendada pela

CONTERMAS, por excesso de demanda ou

indisponibilidade eventual. Em relação à eventual

ofensa à previsão licitatória ou demais direitos

contratuais, entendeu a Administração Portuária

por explorar a parcela da área do porto organizado

que não está arrendada. Consequentemente,

vislumbrou restar prejudicada a dúvida acerca da

nomenclatura. 

 

     A Procuradoria, em nota jurídica, vislumbrou a

desnecessidade de manifestação em virtude de já

ter abordado o assunto na oportunidade do

julgamento anterior realizado pela ANTAQ.

 

      O Diretor Relator Francisval Mendes votou por

conhecer da consulta, adotando os fundamentos da

área técnica, com as seguintes respostas à

consulta: pode a CODEBA implementar a cobrança

de "tarifa de passageiros" – rubrica já existente em

sua estrutura tarifária -, na hipótese em que os

Navios de Passageiros atracarem em berço diverso

daquele contíguo à área arrendada pela empresa

CONTERMAS, desde que o passageiro utilize, de

fato, da infraestrutura terrestre ou de serviços

mantidos e disponibilizados pela Administração

Portuária; e que a possibilidade de cobrança de

"tarifa de passageiros", descrita no item I, reflita

sobre a exploração de área comum do Porto 

Organizado, que não está arrendada, ocasião em

que não ofende previsão licitatória ou demais

direitos contratuais e concorrenciais.
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REGULATÓRIO
EMISSÃO DA DU-E: NECESSÁRIO NOVOS ESTUDOS OU COBRANÇA

REGULAR POR SERVIÇOS PRESTADOS?

      Na 469ª reunião colegiada da ANTAQ foi

analisado um pleito (Processo n.

50300.002365/2019-81) da Associação Brasileira

dos Fornecedores de Navios (ABFN) denunciando

preços ilegais e abusivos supostamente praticados

por agentes marítimos para a emissão da DU-E

(Declaração Única de Exportação), em detrimento

de seus associados.

 

      Em resumo, a ABFN se insurge contra a

cobrança praticada por alguns agentes marítimos

para que possa fazer o registro da DU-E referente

às mercadorias adquiridas pelo Armador dos

fornecedores de navios. Segunda alega é

obrigação legal do agente, enquanto representante

do armador, fazer o registro da DU-E, consoante os

termos da IN RFB 1.702/2017, regulamentada pelo

Ato Declaratório COANA n. 12/2018. Os agentes

marítimos que praticam a cobrança entendem 

(embora não tenha sido colhido no processo a

manifestação desses) que estão realizando um

serviço para os fornecedores e, por essa razão,

defendem a cobrança de preço.

 

      A Superintendência de Regulação (SRG) não viu

óbices à cobrança do serviço (preenchimento da

DU-E), pois entendeu haver de fato uma prestação,

além da liberdade de negociação nas transações

comerciais. 

 

      O pleito da ABFN foi mal elaborado – reputado

inclusive de inepto no curso do procedimento – e

cremos levou a Superintendência de Regulação a

uma conclusão simplória de que havendo serviço,

deveria haver contraprestação. Não restou

esclarecido se o serviço de preenchimento é

realizado em proveito do Armador, adquirente das

mercadorias, bem como de quem seria a obrigação 
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tributária acessória (fornecedor x armador/agente).

 

     A Procuradoria Federal da ANTAQ recomendou

que a Agência promova estudos acerca da matéria,

colhendo inclusive subsídios junto à Receita

Federal do Brasil para identificar qual a influência

da cobrança na composição dos custos portuários

e seus impactos no custo Brasil; para então

verificar a necessidade de alguma atuação

regulatória.

 

     Em seu voto, o Diretor Relator TOKARSKI

entendeu que não via óbices à cobrança pelo

preenchimento da DU-E, por haver uma efetiva

prestação de serviço, invocando a Resolução

Normativa n. 18 que estabelece que a cobrança

deve ser dirigida à parte que contratou o serviço.

Determinou, ainda, que a Superintendência de

Regulação promova estudos sobre a matéria com

subsídios a serem colhidos da Receita Federal do

Brasil.

 

      No julgamento, prevaleceu o voto vista do

Diretor Geral Mário Povia de que o tema carecia de

melhor aprofundamento para se verificar qual a

efetiva mudança nos procedimentos de despacho

de exportação, bem como qual o propósito, afinal

não acredita que seja um “aumento de burocracia e

do Custo Brasil”. Destacando que havia uma nova

denúncia sobre a matéria, envolvendo um TUP de

Santa Catarina, opinou pela determinação para que

a SRG promova estudos aprofundados sobre a

matéria.
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REGULATÓRIO
RN 13/2016: CURVA DE APRENDIZAGEM, INTERPRETAÇÃO E

PONTOS DE REVISÃO

        A Resolução Normativa N.° 13 foi aprovada

em 2016 com o intuito de regular o procedimento

de registro de instalações de apoio ao transporte

aquaviário. Justificou-se a edição desse ato

normativo pelo fato de que nenhum tipo de

instalação portuária deveria ficar sem algum ato de

formalização perante a Agência Nacional de

Transportes Aquaviários - ANTAQ.

 

      As normas gerais sobre a exploração dos

portos e instalações portuárias (Lei n°. 12.815/13 e

Decreto n°. 8.033/13) não expressavam uma

preocupação direta sobre a atividade de

instalações de apoio, por isso havia a necessidade

de um ato normativo próprio que viesse adequar

essa situação à missão institucional da ANTAQ de

regular à prestação de serviços de transporte e à

exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária.

      Pois bem, a resolução normativa entrou em vigor

estabelecendo um prazo para registro das

instalações portuárias até o dia 22 de novembro de

2017. Contudo, a aplicação concreta dessa norma

de regulação trouxe problemas específicos,

inclusive, sobre a abrangência do artigo 2° da

Resolução Normativa que define, de modo

exemplificativo, o que seriam as instalações de

apoio ao transporte aquaviário. 

 

    Por conta disso, surgiu a iniciativa da

Superintendência de Fiscalização das Unidades

Regionais – SFC de propor a pacificação da

interpretação do inciso V do art. 2° da Resolução

Normativa n°. 13 de 2016 em função das dúvidas

reportadas pelas unidades regionais da agência.

 

       O inciso em questão estabelece o seguinte:
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"Art. 2º São passíveis de registro, de que trata a

presente Norma, a construção,exploração e

ampliação das seguintes instalações de apoio

ao transporteaquaviário, localizadas fora da área

do porto organizado:

…
V - instalações para apoio ao embarque e

desembarque de cargas e/ou passageiros

destinadas ou provenientes do transporte

aquaviário, desprovidas de Guindastes de

Pórtico - Portêiner, Guindastes Fixo de Torre,

Guindastes Flutuantes, Guindaste Móvel sobre

Pneus (Mobile Harbours Crane - MHC),

Shiploader, Torre fixa de Shiploader, Estação de

descarga de vagão, Ponte rolante móvel, Esteira

de Granéis Sólidos (incluindo Suporte &

Galeria), Torre de Transferência (típico), Linha

de Dutos para Granéis Líquidos (incluindo

suportes), Descarregador Contínuo,

Equipamentos auxiliares para granéis líquidos,

Guindaste Móvel de alta performance, Scanner,

Transtêiner, RTG (Rubber Tyred Gantry), Ship

unloader, Esteira de Granéis

Sólidos,Descarregador de Barcaça Contínuo,

Torre de transferência, Silos(metálicos/concreto)

e Tanques de armazenagem de combustíveis e

químicos."

 

      Com a devida instrução do processo, a questão

foi levada a julgamento na 468ª Reunião Ordinária

de Diretoria, momento no qual o diretor relator

Mario Povia apresentou o seu voto com a

observação de que:

 

Para além dos limites balizadores do inciso V do

art. 2º, cabe elencar uma série de questões

merecedoras de esclarecimentos, senão

vejamos:

(a) a norma cita o caráter discricionário do

registro de instalações que não são passíveis de

outorga de autorização nos termos do art. 8º da

Lei nº 12.815, de 2013, o que nos remete a duas

hipóteses: (i) instalações não elencadas naquele

dispositivo, isto é, aquelas rudimentares, portos

fluviais, estaleiros, etc; ou (ii) de outorga

impossível, por estarem localizadas dentro das 

poligonais dos portos organizados;

(b) o caráter cogente da norma também não se

encontra suficientemente claro,é dizer, há

previsão de cominação de multa para as

instalações de que trata o inciso V do art. 2º,

sendo a norma silente para algumas outras, que

pretensamente seriam de registro meramente

discricionário; e 

(c) a documentação solicitada em alguns casos

não excepcionados na norma,é mais rigorosa do

que a própria norma de outorga de autorização

em sentido estrito (RN 20-ANTAQ), merecendo

reflexões quanto aos níveis de exigência ali

entabulados.

 

     Desta forma, foi proferido despacho

determinando o retorno dos autos para as áreas

técnicas da Agência com a finalidade de promover a

revisão completa da Resolução Normativa nº 13-

ANTAQ, abrangendo todos os pontos destacados

acima, sem prejuízo de outros que porventura

possam ser suscitados no curso das discussões. 

 

               Nesse sentido, se poderia deliberar sobre

o objeto do projeto de Decreto Legislativo n°. 1.091

de 2018, que questiona a aplicação do parágrafo 3°

do artigo 2° da Resolução Normativa nº 13-ANTAQ

por entender que esse dispositivo abre o mercado

para empresas de navegação estrangeiras (navios

gaseiros do tipo FSRU) sem qualquer contrapartida

de investimentos no país, o que poderia resultar em

um potencial conflito em relação ao marco

estabelecido pela Lei n°. 9.432/97.

 

        Observa-se, portanto, que é oportuna a decisão

de revisão da Resolução Normativa nº 13-ANTAQ

de modo a se aproveitar a curva de aprendizagem

dos últimos 3 (três) anos para garantir o exercício da

competência da ANTAQ com eficácia, contribuindo,

assim, para o melhor planejamento do

desenvolvimento da logística no país.
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OUTORGA
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DA TEQUIMAR

PERANTE A CODEBA – ANÁLISE DE EVTEA E POSSIBILIDADE DE
UNIFICAÇÃO DE CONTRATOS DISTINTOS

             O Terminal Químico de Aratu (TEQUIMAR)

pleiteou junto à Companhia das Docas do Estado

da Bahia (CODEBA) a prorrogação do Contrato de

Arrendamento nº 44/2001, o qual se refere à

exploração de área localizada no porto organizado

de Aratu, pelo mesmo período fixado originalmente,

de 15 (quinze) anos, nos termos da Cláusula

Décima Segunda do referido instrumento

contratual.

 

       O Contrato original se encerrou em

06.12.2016. Tempestivamente, a TEQUIMAR, por

meio da correspondência de 22/10/2015 (SEI nº

0229956 - fls. 07/11), no âmbito do Processo nº

00045.000360/2016-78, requereu junto à CODEBA

sua prorrogação, apresentado o EVTEA,

demonstrando adequação ao PDZ do Porto de

Aratu, além dos demais estudos e documentos

necessários.

 

           A Gerência de Portos Organizados da

ANTAQ (GPO) e a Procuradoria Federal junto à

ANTAQ (PFA) realizaram minuciosa análise da

documentação apresentada e concluíram,

respectivamente, pela aprovação do EVTEA e pela

regularidade do procedimento do ponto de vista

jurídico-formal, posicionamento ratificado pelo Poder

Concedente, qual seja, a Secretaria Nacional de

Portos (SNP), por meio do Parecer nº

00349/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU, que já opinara

pela viabilidade jurídica da prorrogação pleiteada.

 

   No julgamento do processo nº

50300.008561/2018-88, ocorrido na 467ª Reunião

Por Manu Dias/AGECOM
https://www.flickr.com/photos/37885263@N05/5555358443
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que o objeto da deliberação se restringe em

aprovar o EVTEA e, por via de consequência, a

nova equação econômico-financeira do Contrato de

Arrendamento nº 44/2001, alinhando-se, no mérito,

à análise exaustiva realizada pela GPO.

 

     Contudo, oportunamente, destacou que “em

função da condição específica do presente

contrato, que opera de maneira unificada e não

dissociada da área objeto do Contrato de

Arrendamento nº 24/02, que encerrar-se-á em

2022, também de titularidade do TEQUIMAR, há

elementos ensejadores de conveniência e

oportunidade para que se promova a unificação de

ambos os contratos”, justificando seu entendimento

por meio da aplicação do artigo 3º da Resolução

Normativa nº 07 da ANTAQ¹, o qual prevê a

possibilidade de unificação de contratos distintos.

 

       Ao final, o Relator votou pela aprovação da

análise do EVTEA e, consequentemente, da nova

equação econômico-financeira do Contrato de

Arrendamento nº 44/2001 firmado entre a CODEBA

e a TEQUIMAR.

 

     Contudo, as questões técnicas relativas à

equação econômico-financeira ainda serão objeto

de julgamento pela Diretoria da ANTAQ²,

considerando que a TEQUIMAR apresentou

posterior pedido de reanálise do Parecer Técnico

(Carta EVTEA nº 0870675) por discordar de alguns

pontos específicos da análise técnica promovida

pela ANTAQ, em especial no que tange à correta

verificação do EVTEA por ela apresentado para fins

de reequilíbrio econômico financeiro decorrente da

prorrogação do Contrato de Arrendamento nº

44/2001.

 

   Destaca-se do julgamento realizado a

possibilidade de unificação de contratos distintos

firmados pelas mesmas partes, o que promove a

eficiência e desburocratização, premissas que vem

sendo adotadas pela Diretoria da ANTAQ em

diversos julgados ao longo do ano, bem como a

necessidade de apresentação de EVTEA com dados

completos e precisos a fim de se evitar ou ao menos

mitigar a possibilidade de alongamento das

discussões relativas às questões econômico-

financeiras dos contratos.

 
¹Art. 3º As áreas e instalações portuárias localizadas dentro da área do porto organizado deverão ser exploradas na forma dos institutos previstos na
Lei nº 12.815, de 2013, no Decreto nº 8.033, de 2013, e nesta Norma, respeitadas as especificidades e peculiaridades de cada porto organizado.
Parágrafo único. Se for o caso, poderá haver a unificação de contratos de arrendamento independentes, celebrados entre a administração do porto
e um mesmo arrendatário, devendo o processo respectivo abranger o reequilíbrio econômico-financeiro e o prazo de encerramento contratual
unificado.
 
²Em 07/11/2019: “De ordem, encaminho-lhe o presente processo para que se proceda análise e manifestação em relação ao documento Carta
EVTEA nº 0870675”
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