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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) Cautelar para suspensão da assinatura
de contratos de transição: participação de
empresas em recuperação judicial nos
procedimentos simplificados de seleção (ii)
Autorização para celebração de Contrato de
Transição em área do Porto de Paranaguá (iii)
Arbitragem Administrativa Regulatória:
condição de procedibilidade? (iv) Contabilidade
Regulatória (Resoluções Normativas 28 e 29): a
necessidade de consolidação definitiva das
normas aplicáveis (v) Estabelecimento de
medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Coronavírus (COVID-19) na ANTAQ:
Portarias nº 80 e 81-DG (vi) Medidas de
mitigação ao risco de contaminação do
coronavírus no âmbito da ANTAQ (vii)
Funcionamento além dos limites contratuais:
APM e o Porto de Itajaí (viii) O tipo infracional do
artigo 33, inciso XXXI, da Resolução nº 3.274-
ANTAQ: distinção necessária do plano de
validade e eficácia para a correta imputação (ix)
Cassação de armador nacional - Falta de registro
válido e embarcação única afretada a terceiro.
 
   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 +55 (13) 3219-7303.
 
   Desejamos uma leitura profícua e prazerosa, e
seguimos à disposição.
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       Pois bem, a Autoridade Portuária de Santos S.A
– SPA solicitou prévia autorização da ANTAQ para
celebração de contrato de transição com vistas a
promover o arrendamento transitório de 3 áreas
desocupadas no Cais do Saboó, no Porto de
Santos, abrindo, para tanto, o respectivo
procedimento simplificado de seleção dos
interessados, nos termos do art. 47 da Resolução
Normativa nº 07, uma vez que a tutela relativa ao
princípio da continuidade não se fazia presente.
 
   O procedimento simplificado de seleção foi
questionado pela empresa RODRIMAR S.A que
sustentou a ilegalidade do dispositivo do item 7.1 do
edital do processo seletivo simplificado nº 01/2019
por supostamente vedar a participação de empresas
em recuperação judicial no certame (inclusive a
própria Rodrimar) e a irregularidade do item 14.3
face a possível conflito em relação ao PDZ do Porto
de Santos/SP.
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REGULATÓRIO
CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DA ASSINATURA DE CONTRATOS DE

TRANSIÇÃO: PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
NOS PROCEDIMENTOS SIMPLIFICADOS DE SELEÇÃO

     O contrato de transição é um modelo criado
para solucionar uma situação de precariedade na
exploração de instalações portuárias no âmbito do
porto organizado, quando exaurida a vigência de
um contrato de arrendamento.
 
    Cabe destacar que a figura do contrato de
transição tem a sua origem na Resolução ANTAQ
nº 2.240/2011 e, atualmente, encontra a sua
regulação em capítulo específico da Resolução
Normativa nº 07 – ANTAQ.
 
       A precitada Resolução Normativa dispõe que o
contrato de transição pode ser aplicado tanto na
hipótese de extinção do contrato de arrendamento
sem que tenha sido ultimado o respectivo
procedimento licitatório (i), como na situação em
que se recomenda a continuidade das atividades
portuárias em nome do interesse público envolvido,
apesar da presença de um contrato rescindido,
anulado ou encerrado (ii).
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   A empresa requerente apresentou também
pedido cautelar para sobrestar os processos de
aprovação dos respectivos contratos de transição,
em trâmite na ANTAQ, até que seja declarada a
ilegalidade do resultado do procedimento seletivo
simplificado.
 
      Considerando o quadro acima, foram levados a
julgamento pela Diretoria Colegiada da ANTAQ os
procedimentos 50300.002519/2020-78,
50300.002524/2020-81 e 50300.002522/2020-91
referentes a assinatura dos respectivos contratos
de transição e a representação
50300.007300/2020-65 da empresa Rodrimar S.A.
 
      Sobre o questionamento acerca da participação
de empresa em recuperação judicial, a PFANTAQ
ressaltou a existência de entendimento
consolidado, com base em posicionamento do
órgão de consultoria da Procuradoria Geral
Federal, onde não pode ser proibida a participação
daqueles proponentes que estejam em
recuperação judicial desde que com acordo já
homologado judicialmente. Destacou, ainda, a
prejudicialidade da questão destacada e a
possibilidade de deferimento do pedido cautelar
dada que a representação traz questão prejudicial
à apreciação daqueles pleitos.
 
     O relator reconheceu a prejudicialidade para a
análise do mérito da representação, mas dispôs
sobre a necessidade de pronta análise do pedido
cautelar, nos termos daquilo que é definido pelo art.
33¹ da Resolução nº. 7.701-ANTAQ.
 
  A autoridade portuária prestou informações
destacando, em relação ao subitem 7.1, que "não
deve ser interpretada como restrição absoluta à
participação de empresas em processo de
recuperação judicial. A SPA adota nos seus
processos licitatórios (ou processos seletivos

simplificados), a restrição relativa à participação de
empresas em recuperação judicial, partindo da
análise, da fase do processo na qual a recuperanda
está inserida".
 
     E, nesse sentido, observou ao final que “Admite-
se exclusivamente a participação de empresas que
já tiveram o seu plano homologado, permanecendo
a restrição para aquelas que se encontram na
primeira fase do processo de recuperação judicial".
 
    Verificou-se, então, que o posicionamento da
autoridade portuária não diverge das regras e
padrões adotados pela agência reguladora nos
editais para arrendamento de áreas portuárias, e
mais que a empresa requerente não participou do
processo seletivo simplificado, que a empresa
requerente não apresentou qualquer pedido de
esclarecimentos sobre o ponto acima destacado, e
que a empresa requerente não apresentou
impugnação ou registrou reclamação na ANTAQ
após o trâmite regular do procedimento
simplificado.
 
    Ficou registrado, por fim, o fato de que a
empresa requerente não teve ainda homologado o
seu plano de recuperação judicial, o que afasta
completamente a premissa de fumus boni iuris
levantada pela PFANTAQ, até porque a figura do
contrato de transição está baseada no princípio da
continuidade e garantia de prestação de um
serviço.
 
    Com isso, a medida cautelar for indeferida,
afastando a possibilidade de sobrestamento da
assinatura dos respectivos contratos de transição
decorrentes do processo seletivo simplificado nº
01/2019. 
 
       Em breve resumo, foi registrada a aderência
do edital do processo simplificado ao padrão 

¹ Art. 33. A medida cautelar será concedida pela Diretoria Colegiada, cabendo ao Relator a análise imediata e motivada dos
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para o que poderá
solicitar apoio da setorial técnica e/ou jurídica e oitiva da parte adversa.
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ANTAQ sobre a participação de empresas em
recuperação judicial, o que levou ao indeferimento
da medida cautelar, bem como a autorização para
assinatura dos respectivos contratos de transição
com a ressalva apenas da necessidade de ajuste
da minuta apresentada para inclusão de dispositivo
específico prevendo a inclusão da obrigação
estabelecida no art. 34, XI, alínea “i”² da Resolução
Normativa nº 07 – ANTAQ.

² i) à utilização de equipamentos e instalações móveis e removíveis, de modo a preservar as condições iniciais do local
e possibilitar a sua imediata remoção, ao término do contrato ou quando determinada pela administração do porto;



processos administrativos nº 50000.025278/2017-
14 e 00045.003089/2016-15 que tratam,
respectivamente, da adaptação e prorrogação do
contrato em tela e da reversibilidade de
equipamento shiploader.
 
     Após análise da matéria pela Gerência de
Portos Organizados – GPO (Nota Técnica nº
7/2020/GPO/SOG – SEI nº 0948319), acolhida pelo
Gerente de Portos Organizados (SEI nº 0953707) e
pelo Superintendente de Outorgas (SEI nº
0959699), na qual opinou-se favoravelmente à
concessão da autorização para a celebração de
contrato de transição entre a APPA e a TEAPAR,
consideradas atendidas as condições elencadas na
Resolução Normativa nº 07-ANTAQ/2016, desde
que fossem adequadas as cláusulas 5ª e 7ª,
conforme §47 a §50 da referida nota, o tema foi
encaminhado à Procuradoria Federal junto à
ANTAQ – PFA.
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REGULATÓRIO
AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSIÇÃO

EM ÁREA DO PORTO DE PARANAGUÁ

     A Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina (APPA) solicitou à ANTAQ autorização
para celebração de Contrato de Transição de área
localizada na poligonal do Porto Organizado de
Paranaguá, denominado PAR 32, com a empresa
TEAPAR – Terminal Portuário de Paranaguá LTDA.
até que sejam ultimados os procedimentos para
nova licitação dessa área.
 
       A TEAPAR firmou o Contrato de Arrendamento
nº 039/1997, explorando área dentro do Porto
Organizado de Paranaguá, com término em
17.08.2017. A partir de tal data, passou a explorar
a área com base em decisão liminar proferida pelo
magistrado da 5ª Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal.
 
   Tal decisão determinou a manutenção da
vigência do contrato de arrendamento até que o
Poder Concedente analisasse definitivamente os 



0 8

  A PFA proferiu o Parecer Jurídico nº
00014/2020/NCA/PFANTAQ/PGF/AGU (SEI nº
0979672), concluindo pela aptidão do processo
para julgamento da Diretoria Colegiada da ANTAQ,
desde que atendidas as recomendações
constantes dos §§ 19, 20, 28, 31, 32 e 33 do
referido Parecer¹, destacando-se: (i) a exclusão de
qualquer obrigação à ANTAQ; (ii) a apuração pela
área técnica a fim de adequar cláusulas do
contrato, justificar a urgência requerida e apurar o
resultado dos processos administrativos; (iii) que a
área técnica ateste o desfecho especialmente do
processo administrativo 00045.003089/2016-15,
considerando que os requerimentos são
incompatíveis entre si (prorrogação contratual
versus contrato de transição); (iv) por fim, que o
processamento do pedido do requerimento contrato
de transição seja condicionado à desistência do

processo judicial, considerando a incompatibilidade
entre o pedido de transição e a existência de
decisão judicial de manutenção do antigo Contrato
de Arrendamento nº 039/1997.
 
    A Superintendência de Outorgas – SOG analisou
os apontamentos formulados pela PFA (Nota
Técnica nº 47/2020/GPO/SOG - SEI nº 0989576)²,
ratificando dois pontos levantados pela PFA, quais
sejam, a necessidade que a urgência seja
justificada, bem como a necessidade de apuração
do resultado do processo 00045.003089/2016-15,
diante da incompatibilidade dos requerimentos de
prorrogação contratual e de celebração de contrato
de transição.
 
  Em relação à urgência, foram ratificadas as
informações apresentadas na Nota Técnica 

 

¹ “19. Entretanto, considerando que a ANTAQ não é parte do contrato, recomenda-se a modificação da Cláusula Décima Sétima
para excluir qualquer obrigação à Agência, que apenas autoriza a celebração do Contrato de Transição. Recomenda-se que a
decisão autorizativa, caso seja deliberada, determine a alteração da minuta para prever apenas obrigações à APPA, signatária do 
instrumento.
20. Também as questões abordadas nos §§ 47 a 50 da Nota Técnica nº 7/2020/GPO/SOG SEI 0948319 tratam de aspectos
regulatórios, obrigações legais a cargo da Agência. Assim,recomendamos a observância dos apontamentos dos §§ 47 a 50 do
documento e que exigirão adequações nas cláusulas 5º e 7º da minuta do Contrato de Transição, constando como condição do ato
autorizativo.[...]
28. Portanto,recomendo que, antes de autorizar a celebração do contrato de transição, a área técnica cuide de justificar a urgência
requerida nos termos da lei e apurar o resultado dos processos administrativos mencionados.[...]
31. Assim, a citada Resolução, na verdade, parece caracterizar o equipamento como bem do arredamento e não bem particular de
propriedade do requerente. Considerando que o processo administrativo acima mencionado parece discutir exatamente essa
questão, recomendo que a ANTAQ, antes de prosseguir no procedimento em questão, apure e traga a esses autos o resultado
obtido no processamento administrativo constante dos autos 00045.003089/2016- 15, mencionado na decisão judicial acima
transcrita.
32. Da mesma forma, somente faz algum sentido prosseguir no processamento deste uma vez resolvido o processo administrativo
00045.003089/2016-15, razão pela qual recomenda-se que a área técnica ateste seu desfecho nesses autos tendo em vista que os
requerimentos são incompatíveis entre si (prorrogação contratual versus contrato de transição).
33. Entendo que também é incompatível com o processamento do requerimento de contrato de transição a existência de decisão
judicial mantendo o antigo Contrato de Arrendamento nº 039/1997 pelo que, recomendo que, caso a decisão seja pelo deferimento
da autorização pretendida, seja esta condicionada à desistência do processo judicial acima mencionado por parte do requerente”.
 
² Da leitura da citação supra, infere-se que as recomendações dos §§19-20 tratam acerca de alterações e adequações no texto da
minuta do contrato de transição, então, logicamente, são direcionadas à Autoridade Portuária, e não à esta área técnica. Já a
recomendação do §33 estaria direcionada à diretoria da ANTAQ, tendo em vista que se trata do estabelecimento de uma
condicionante de desistência de processo judicial para que haja a assinatura do contrato de transição. Com isso, restam dois
pontos a serem tratados no âmbito desta nota, quais sejam:
I - Justificar a urgência nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, que tem como requisito procedimental a existência de
uma situação de calamidade ou emergência;
II - Apurar e trazer aos autos o resultado obtido no processo 00045.003089/2016-15, indicando se o mesmo já teve desfecho, tendo
em vista que, na opinião da procuradoria, somente faz algum sentido dar prosseguimento ao presente processo uma vez resolvido
o 00045.003089/2016-15, tendo em vista que os requerimentos são incompatíveis entre si (prorrogação contratual versus contrato
de transição).
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nº 7/2020/GPO/SOG (SEI nº 0948319), além de
ressaltado ponto trazido pela Autoridade Portuária
no âmbito do Processo 16.066.920-9 (Conteúdo de
Mídia SEI nº 0924965):
 

"13. (...) Pelo contrário, estancar a prestação                 
de serviço realizada é levar o Porto de
Paranaguá nível abaixo do que já foi
conquistado, uma vez que todo o produto
exportado, não teria como ser escoado. Trata
de serviço continuado e sua interrupção
abrupta traria graves prejuízos”

 
   A setorial técnica, quanto ao segundo ponto,
informou que o processo nº 00045.003089/2016-15
foi encerrado. Logo, o requerimento foi levado a
julgamento pela Diretoria Colegiada com as
pendências relativas à adequação da Minuta de
Contrato de Transição pela Autoridade Portuária e
a recomendação de desistência do processo
judicial.
 
    No julgamento do processo 50300.005738/2020-
17, ocorrido na 495ª Reunião Ordinária, o Diretor
da ANTAQ, o Sr. Francisval Dias Mendes, Relator
do processo, acompanhou, no mérito, o
entendimento exarado pela Gerência de Portos
Organizados – GPO, no sentido que não haveria
óbices para a autorização da celebração do
contrato de transição requerido, uma vez que a
instrução processual atende aos requisitos do
citado artigo 46 da Resolução Normativa nº 07-
ANTAQ³. 

Afirmou, ainda, que se alinha às análises efetuadas
pelas diversas áreas técnicas no que se refere às
seguintes matérias:

 
(I) houve demonstração de existência de
interesse público e de urgência, considerando
a relevância da movimentação de carga geral
do terminal da TEAPAR, não só para o Porto
de Paranaguá, mas para o Estado do Paraná
e para o país, compondo as cadeias
produtiva e exportadora do açúcar ensacado;

 
(II) foi comprovada a existência de condições
técnicas para efetivar o contrato de transição,
considerando o custo de desmobilização e o
tempo necessário para se avaliar a existência
ou não de processo seletivo prévio, sendo
que o serviço prestado não pode ser
interrompido, sendo que a TEAPAR é a
empresa que permite a continuidade
imediata, sem maiores prejuízos;

 
(III) supressão da previsão da chamada “tarifa
frustrada” do Contrato de Transição,
acolhendo a sugestão de criação de uma
tarifa de arrendamento variável;

 
    O Relator afastou a necessidade de condicionara
autorização à desistência de ação judicial, como
recomendado pela PFA, pois já houve
indeferimento do pleito de prorrogação pretendido
pela empresa, o que afasta o objeto da ação. Por
fim, o Relator proferiu seu voto para: 

³ Art. 46. A administração do porto, mediante prévia autorização da ANTAQ, poderá pactuar a exploração de uma área ou instalação
portuária com o objetivo de promover a sua regularização temporária enquanto são ultimados os respectivos  procedimentos
licitatórios, nas situações em que o interesse público do porto organizado ou de sua região de influência requeira a manutenção da
prestação de um serviço com essa relevância, ou a continuidade de atividade regida por instrumento jurídico rescindido, anulado ou
encerrado.
Parágrafo único. Ao encaminhar o pleito à ANTAQ, a administração do porto o instruirá com:
I - declaração da Autoridade Portuária contendo:
a) justificativa de que o terminal portuário presta importante serviço a comunidade, de interesse público, explicitando sua relevância
para o porto;
b) justificativa de que a empresa pactuante possui as melhores condições técnicas para manter a prestação do serviço; e
c) declaração de adimplência da empresa pactuante com as obrigações financeiras perante a administração do porto; e
II - minuta de contrato de transição com seus dados e o da empresa pactuante.
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I - Autorizar a ADMINISTRAÇÃO DOS
PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA -
APPA a celebrar instrumento contratual de
transição junto à empresa TERMINAL
PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ LTDA. -
TEAPAR, pelo prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias, visando à exploração da
instalação portuária no âmbito da poligonal
do porto organizado de Paranaguá, em área
denominada PAR 32, nos termos dos artigos
46 a 48 da norma aprovada pela Resolução
Normativa nº 07-ANTAQ/2016, de forma a
regularizar a ocupação da referida área até
sua licitação e assunção ao terminal por parte
do vencedor do certame, ficando a assinatura
do contrato suspensa até que a Autoridade
Portuária e a Arrendatária, sob a supervisão
da SOG: i) promovam a correção dos ajustes
na minuta do Contrato de Transição previstas
na Nota Técnica nº 7/2020/GPO/SOG (SEI nº
0948319), vindo a suprimir a previsão de
cobrança por tarifa frustrada da minuta do
contrato, facultando a Autoridade Portuária a
incluir parcela de arrendamento variável em
substituição; e ii) seja excluída toda e
qualquer obrigação direcionada a ANTAQ da
minuta contratual, a exemplo daquela prevista
na cláusula 17ª da minuta de contrato
apresentada nesses autos.

 
II - O contrato de transição vigorará até o
esgotamento do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, improrrogável, ou até o
encerramento do processo licitatório da área
em questão, o que ocorrer primeiro.
 

      Destaca-se do julgamento o robusto trabalho
técnico realizado tanto pela equipe técnica da
ANTAQ, quanto pela PFA, analisando todas as
minúcias do requerimento de autorização para
celebração de Contrato de Transição, em especial
a necessária comprovação de urgência, de
atendimento ao interesse público, coerência com
os outros processos administrativos e processo
judicial já em trâmite, além da efetiva verificação da

situação da área pleiteada, em conformidade com o
disposto no artigo 46 da Resolução 07 da ANTAQ.

 
      Cabe à Diretoria da ANTAQ, como realizado no
julgamento ora em análise, promover a necessária
segurança jurídica, sem prejuízo da efetividade. A
decisão pautou-se pelo respeito ao Princípio da
Continuidade, uma vez que a celebração do
Contrato de Transição pleiteado manterá a
exploração da área e a consequente prestação dos
serviços até a conclusão do correspondente
procedimento licitatório.
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REGULATÓRIO
ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA REGULATÓRIA: 

CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE?

   É sabido que a competência da Antaq para
mediação de conflitos entre particulares pauta-se
no artigo 43 da Lei 13.140/15 e no artigo 4, inc. XL
do Regimento Interno da ANTAQ, competência
essa atribuída com vistas a intervir nas demandas
que versem sobre atividades por ela reguladas.
 
      Por ser tema infrequente, chama-nos a atenção
a discussão jurídica suscitada no processo de n.º
50300.005708/2019-69, pautado na 476ª ROD
(item 18), que cuidou do pedido de arbitragem
administrativo-regulatória formulada pela
autoridade portuária Companhia Docas de Santana
- CDSA em face da arrendatária temporária
Intermaq IRELI – EPP.
 
    Em breve introito, noticiou a demandante que
teria ingressado com ação judicial para cobrar
valores referentes à tarifa de arrendamento do
período de vigência do contrato, mas que, em sede

de preliminar de defesa, a devedora teria alegado
que antes de ingressar em juízo as partes deveriam
passar por arbitramento previsto na cláusula
décima sétima do contrato de uso temporário. Essa
é a razão da demanda à Agência.
 
     Pois bem. Apesar de devidamente notificada, a
demandada deixou o prazo transcorrer in albis,
havendo, por conseguinte, divergência sobre como
a Antaq resolveria a demanda: se através de uma
decisão terminativa sem resolução de mérito ou a
aplicação do instituto da revelia com a consequente
presunção de licitude da cobrança por parte da
CDSA.
 
      Inicialmente, a matéria foi objeto de análise por
parte da Gerência de Regulação Portuária (GRP) e
Superintendência de Regulação (SRG), cujas
considerações foram no sentido de que, em razão
da omissão e silêncio da empresa Intermaq 
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(demandada) quanto aos argumentos
apresentados em seu desfavor, dever-se-ia
declarar lícita a cobrança feita pela CDSA,
determinando, assim, o pagamento do débito.
 
    Ato contínuo, com o fito de esclarecer as
incongruências jurídicas nas manifestações da
setorial técnica da Agência, a Procuradoria Fiscal
(PFA) elaborou interessante análise da demanda
sob o ângulo estritamente jurídico, ponderando
acerca do instituto da arbitragem e a competência
da Agência Reguladora.
 
    A começar, destacou a distinção entre a
arbitragem administrativa ou regulatória (também
chamada de imprópria) e a arbitragem
propriamente dita (ou arbitragem de caráter judicial,
como é denominada por alguns juristas) de que
dispõe a Lei 9.307/06.
 
   A primeira, frisou, não é substitutiva ou
sucedânea da jurisdição, operando mero processo
administrativo, apenas com a peculiaridade da
angularização, assim enquadradas nas hipóteses
processuais administrativas nas quais, além do
Estado-Administração, existem dois polos
processuais opostos controvertendo entre si.
 
       Diferentemente, a arbitragem propriamente dita
é substitutiva ou sucedânea da jurisdição, de forma
que a decisão (sentença) proferida em seu âmbito
tem a funcionalidade de fazer coisa julgada (art. 31
da Lei 9.037/76).
 
       Enfatizou, neste quadrante, que eventual lei ou
cláusula contratual que conferir à Agência
capacidade supridora de jurisdição afrontará o
princípio da separação entre os poderes (art. 2º da
CF/88); além disso, uma decisão administrativa,
mesmo que em sede de arbitragem administrativa,
não possui aptidão para fazer coisa julgada judicial,
sendo juridicamente impossível haja vista o
princípio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

   Nos contratos, a imposição de cláusula
semelhante pode condicionar que qualquer das
partes somente pode intentar ação judicial se antes
procurar a Agência para tentar dirimir o litígio,
entretanto, não se pode suprimir do Judiciário a
possibilidade de julgar o mérito da controvérsia,
como ocorre na cláusula compromissória arbitral
propriamente dita.
 
   Nesse sentido, postas tais considerações,
certeira foi a decisão unânime do Colegiado que
declarou a extinção do processo administrativo sem
exame do mérito, destacando que a condição de
procedibilidade se encontra devidamente cumprida,
não havendo óbice para o prosseguimento da ação
judicial de cobrança da Companhia Docas, uma
vez que a empresa Intermaq – o verdadeiro
interessado no mérito – não compareceu para
integrar a arbitragem administrativa regulatória.
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FISCALIZAÇÃO
CONTABILIDADE REGULATÓRIA (RESOLUÇÕES NORMATIVAS 28 E 29):

A NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DAS NORMAS
APLICÁVEIS

   Questão de primeira ordem na regulação, as
Resoluções Normativas nº 28/2019 e 29/2019
trouxeram uma disciplina específica para a
contabilidade regulatória de arrendatários e
administrações portuárias.
 
     O tema é palpitante e cercado por controvérsias.
Por conta disso, as principais associações do setor
portuário (Associação Brasileira dos Terminais
Portuários, Associação de Terminais Portuários
Privados, Associação Brasileira de Terminais de
Líquidos, Associação Brasileira de Terminais e
Recintos Alfandegados, Associação Brasileira dos
Terminais de Contêineres de Uso Público e
Federação Nacional das Operações Portuárias)
apresentaram uma consulta administrativa
regulatória com pedido de suspensão ou
diferimento da aplicação de algumas exigências
técnicas.

  Questionou-se o custo elevado dos
procedimentos determinados pelas novas
resoluções, suscitando pontualmente a não
aplicação dos seguintes dispositivos:
 

a) Resolução Normativa 28 – art. 5º, inc. II e
art. 10;
b) Resolução Normativa 29 – art. 8º, art. 9º e
art. 34, inc. II e parágrafo 1º; 
c) Manual das Autoridades Portuárias –
Capítulo 10

 
       Na hipótese de impossibilidade do afastamento
dos dispositivos em questão, foram sugeridas as
seguintes medidas:
 

a) A possibilidade de utilização de laudo de
avaliação confeccionado em até 5 anos da
data inicial da RN;
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b) Ampliação da periodicidade da reavaliação
para 5 anos.

 
 Com o recebimento da consulta, a
Superintendência de Regulação se posicionou
favoravelmente à concessão de medida cautelar,
sugerindo à Diretoria Colegiada o seguinte:
 

INDEFERIR o pedido de não aplicabilidade
do inciso II do art. 5° e art. 10 da RN 28, art.
8º e bem como o Capítulo 10 do Manual de
Contas das Autoridades Portuárias;
 
DEFERIR o pleito de não aplicabilidade
do art. 8º, art. 9º da RN29 no caso de
inventários anuais, sendo necessário
somente no caso de desincorporação de
bens sem a aquisição de outro em
substituição da mesma natureza, capacidade,
porte e de igual ou maior atualidade;
 
INDEFERIR o pleito de não aplicabilidade do
art. 34, inciso II da RN29 e PRORROGAR o
prazo parágrafo 1° do citado artigo conforme
sugerido acima;
 
DEFERIR o pleito de aceitação de laudos
patrimoniais existentes válidos por até 5
(cinco) anos da avaliação e a periodicidade
da reavaliação em 5 (cinco) anos;
 
INDEFERIR o pleito de postergação de
implementação da RN29;
 
INDEFERIR a aplicação da amortização pelo
CPC27, mantendo o regramento da
Secretaria da Receita Federal;
 
DECLARAR que o método de custeio por
atividades não cabe aos arrendatários; e
 
INDEFERIR a não aplicabilidade do art. 7°,
§2º da RN28.
 

 

  Posto isso, com base na competência
estabelecida no art. 20, inc. IV do Regimento
Interno, o Diretor Geral concedeu Medida
Administrativa Cautelar para:
 

I - Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias, a
contar de 17/11/2019, o prazo de que trata o
inciso I do art. 34 do anexo da Resolução
Normativa nº 28-ANTAQ, de 2019; e

 
II - Determinar aos arrendatários de
instalações portuárias que enderecem
proposta a esta Agência acerca da
capilaridade para alocação de receitas e
custos no prazo de até 30 (trinta) dias, findo o
qual, sem que haja qualquer manifestação
formal, a definição dos níveis de conta será
efetuada diretamente pela ANTAQ.

 
    Considerando essa decisão, os requerentes
apresentaram cartas com as contribuições das
principais associações do setor sobre o tema, as
quais foram consideradas pela Superintendência
de Regulação da ANTAQ para definir as contas e
subcontas para as Demonstrações Contábeis
Regulatórias anuais aplicáveis a todos os
arrendatários alcançados pela Resolução
Normativa ANTAQ nº 28/2019.
 
      Além disso, foi registrada a impossibilidade de
mudança dos procedimentos internos de cálculo da
depreciação de ativos, e também a concordância
quanto ao afastamento do inciso I, art. 5º e art. 10
da Resolução Normativa nº 28/2019, prevalecendo
o regramento da Resolução Normativa nº 29/2019.
 
     Assim, a questão foi levada a julgamento na
475ª Reunião Ordinária da Diretoria da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) com
o propósito de referendar a decisão
consubstanciada na Resolução nº. 7.398-ANTAQ¹,
o que acabou ocorrendo.

¹ Medida Administrativa Cautelar.
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     Cabe observar, por fim, que o mérito da
consulta regulatória formulada não foi ainda
resolvido, uma vez que se encontra pendente a
instrução técnica e jurídica sobre a matéria, o que
traz inexoravelmente um risco aos arrendatários
que precisam adequar os seus procedimentos com
base em normas que não se encontram
definitivamente consolidadas pela autarquia,
gerando custos e riscos que justificam a urgência
na tramitação do procedimento em questão.
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FISCALIZAÇÃO
ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO

CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ANTAQ: 
PORTARIAS Nº 80 E 81-DG

      O referido procedimento refere-se à minuta de
Resolução-Normativa que visa contemplar o
peticionamento eletrônico no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) da ANTAQ – tratada pela
Resolução-Normativa nº 37-ANTAQ - em relação a
todos os tipos de processos em trâmite na referida
Agência, uma vez que o protocolo físico e
expedição de documentos em papeis acarretam o
translado de pessoas, bem como manuseio de
materiais por diferentes indivíduos, expondo os
servidores públicos e terceirizados ao contágio do
novo coronavírus.
 
      Em despacho monocrático, o Diretor-Geral da
ANTAQ, Francisval Dias Mendes, diante do
despacho DR proferido pelo Diretor Adalberto
Tokarski, entendeu que a referida proposição deve-
se editar mediante Portaria e não como

Resolução-Normativa, conforme proposto pela
SGE.
 
      No entanto, o entendimento do Diretor-Geral vai
de encontro ao Despacho DR, uma vez que o
primeiro entende que o fechamento do protocolo
físico da ANTAQ, em todo território nacional, é a
medida mais eficaz diante do momento vivido, visto
que o deslocamento às dependências das
unidades da agência, bem como o manuseio físico
dos documentos, podem gerar forte risco à
propagação da doença.
 
  Neste caso, deverá ser resguardado aos
regulados uma assistência completa para aderirem
ao peticionamento eletrônico, inclusive daqueles
que não tenham cumprido as regularidades
necessárias.
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  Aduz, ainda, que a proposta apresentada pela
SGE facilita a situação dos regulados que ainda
não possuem cadastro de peticionamento
eletrônico. Dessa forma, facultou-se o cadastro por
e-mail, bem como foram todos franqueados em
canais de contato, suporte e orientação de
procedimento a serem adotados, razão pelo qual
se vê conveniente manter a sugestão de
fechamento integral do protocolo físico da ANTAQ,
por estar em conformidade com as recomendações
dadas pela OMS.
 
    Neste viés, não haveria que se falar em ausência
de orientações do Ministério da Economia quanto à
suspensão das atividades, tendo em vista que se
trata de suspensão temporária do acesso físico e
não do serviço de protocolo de documentos, visto
que estes se realizarão eletronicamente mediante
canais de suporte e facilitação de cadastro dos
regulados que serão elaborados pela agência, os
quais comportam plenamente a permanência do
serviço público essencial, a valer: acesso à
agência.
 
     Ainda, o Diretor-Geral entendeu por conveniente
a suspensão dos prazos processuais, pelo período
de 30 (trinta) dias, abrangendo, inicialmente, o
período de 21/03/2020 até 31/04/2020, com
possibilidade de prorrogação, considerando a
situação epidemiológica.
 
     Observa-se, entretanto, que a suspensão não é
aplicada aos prazos relacionados aos certames
licitatórios e prazos contratuais em andamento no
âmbito da agência reguladora.
 
  Por entender que o Poder Judiciário vem
comportando um exacerbado número de demandas
urgentes e com equipe reduzida, o Diretor-Geral
compreende que a realização de oitiva prévia da
PFA é desnecessária.
 
    Por fim, propõe a adoção da Portaria-Minuta,
que vai ao encontro das medidas de emergências
necessárias, para “eventual supressão de alguns    

atos processuais e serviços assessórios (sic)
normalmente prestados pela ANTAQ, com o fito de
não afastar a Agência das medidas mais efetivas e
céleres, sob pena de esvaziamento de sentido das
propostas tratadas” no referido documento.
 
    Anote-se, por fim, que o prazo inicialmente
estabelecido foi prorrogado pela Portaria nº
101/2020-DG/ANTAQ que determinou a suspensão
da fluência dos prazos processuais até o dia
17/05/2020, momento em que deve ocorrer nova
análise da situação pela Diretoria Colegiada da
ANTAQ.



1 8

FISCALIZAÇÃO
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO AO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO

CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DA ANTAQ

    A Diretoria da ANTAQ divulgou medidas de
mitigação ao risco de contaminação do novo
coronavirus, responsável pela doença denominada
COVID-19. O órgão publicou três Portarias, de nºs
75, 76 e 79 do ano corrente, com diversas ações
para reduzir a possibilidade de contaminação e
disseminação do vírus no âmbito da ANTAQ. Os
documentos estão concentrados no processo nº
50300.004893/2020-16.
 
   A Portaria nº 75/2020-DG/ANTAQ prevê a
adoção do regime de trabalho remoto aos
servidores da ANTAQ que estejam realizando o
Programa de Gestão por Resultados – PGR, bem
como aos servidores e empregados públicos que
realizarem viagens internacionais ou que residam
com familiares que tenham regressado de viagem
ao exterior. A Portaria ainda estabelece a
possibilidade de antecipação do início da
realização do Programa, sem necessidade de

aprovação pela Diretoria Colegiada, à Unidade
Organizacional (UORG) que tiver parecer favorável
do Comitê de Gestão do Teletrabalho (CGT), entre
outras medidas de flexibilização do PGR.
 
    A Portaria nº 76/2020-DG/ANTAQ determina
uma série de medidas para resposta à emergência
de saúde pública no âmbito da ANTAQ, destinadas
ao público externo e aos servidores em geral, bem
como medidas específicas às gestantes, aos
portadores de doenças crônicas, estagiários e
colaboradores terceirizados. Destacam-se as
seguintes:
 

a) Suspensão de todo tipo de evento
presencial com o público externo ou interno,
adotando-se o uso de teleconferência ou
videoconferência, exceto se comprovado o
prejuízo à manutenção dos serviços
essenciais;



1 9

b) Suspensão de participação presencial dos
servidores da ANTAQ em ações de
capacitação e missões internacionais, mesmo
que previamente autorizadas;

 
c) Suspensão de visita do público externo à
biblioteca da ANTAQ;

 
d) Intensificação da assepsia com álcool nas
dependências das unidades da ANTAQ, no
mínimo 3 (três) vezes ao dia;

 
e) Restrição de viagens internacionais dos
servidores àquelas estritamente necessárias
e justificadas à autoridade superior;

 
f) Recomendação de antecipação de férias
dos servidores e estagiários;

 
g) Comunicação direta à Gerência de
Recursos Humanos (GRH) e à chefia
imediata de servidoras gestantes e servidores
portadores de doenças crônicas.

 
     Por fim, a Portaria nº 79/2020-DG/ANTAQ
amplia o teletrabalho, durante o estado de
emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19, aos servidores e empregados públicos
maiores de 60 anos, imunodeficientes, com
doenças crônicas preexistentes ou graves,
responsáveis pelo cuidado e coabitantes de alguém
com suspeita ou confirmação de COVID-19, e às
servidoras e empregadas públicas gestantes ou
lactantes, e estabelece as exceções. Há, ainda,
previsão de trabalho remoto para que servidores ou
empregados públicos com filhos em idade escolar
ou inferior que necessitem de assistência dos pais
enquanto vigorar norma local que suspenda as
atividades escolares ou em creche.
 
        Vale destacar, por fim, que a ANTAQ elaborou
uma matriz de risco relativa à manutenção de
assiduidade na ANTAQ, considerando o nível de
risco geral como “grande”, sendo que os riscos à
gestão e regulação foram considerados

“catastróficos”, isto é, a pandemia do coronavírus
foi considerada um evento com potencial para levar
esses serviços ao colapso e interromper atividades
dessa natureza. Novas medidas podem ser
adotadas a qualquer momento e levar a Agência à
publicação de Portarias complementares.
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OUTORGA
FUNCIONAMENTO ALÉM DOS LIMITES CONTRATUAIS: APM E

O PORTO DE ITAJAÍ

    Tema tratado na 474ª Reunião Ordinária de
Diretoria da ANTAQ, trata-se de recurso interposto
pela empresa APM TERMINALS ITAJAÍ S.A., em
face do despacho exarado pela Superintendência
de Fiscalização e Coordenação das Unidades
Regionais - SFC, que endossou o entendimento
manifestado pela Unidade Regional de
Florianópolis - UREFL, no bojo da Notificação para
a Correção de Irregularidade nº 503.
 
   Em apertada síntese, a irregularidade foi
verificada em fiscalização de rotina em 30 de
agosto de 2016), identificando-se que a empresa
APM realizou operações de carga, descarga e
armazenamento de carga geral desunitizada (break

bulk e carga de projeto), em desacordo com o
previsto no Contrato de Arrendamento nº 30/2001,
o que atraiu, segundo a equipe fiscalizatória, a
infração tipificada no art. 32, XXXVIII, da Resolução
n° 3.274/2014 – ANTAQ¹.

 
     Nesse sentido, a empresa foi notificada para
que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adotasse as
seguintes medidas para sanear as irregularidades
apontadas:

a) Abster-se de movimentar, no terminal
arrendado, quaisquer cargas não previstas
expressamente no Contrato de Arrendamento
nº 30/2001; e
b) Excluir de seu portfólio de serviços a

¹ XXXVIII - não cumprir ou não fazer cumprir as leis, a regulamentação da ANTAQ, o contrato de concessão, o convênio de
delegação, o contrato de arrendimento, o contrato de adesão, o regulamento do porto organizado, normas de segurança do Código
ISPS e as determinações da ANTAQ, da Autoridade Portuária, da CONPORTOS e do poder concedente, exceto quando a conduta
infracional se enquadrar em tipo específico contemplado nesta norma: multa de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 
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movimentação e o armazenamento, no
terminal arrendado, de quaisquer cargas que
não estejam expressamente previstas no
Contrato de Arrendamento nº 30/2001.    

 
     O Chefe da UREFL concluiu no tocante ao
ponto 1 que, em regra, as cargas movimentadas
pela APM deveriam se restringir àquelas
autorizadas nos termos do Edital nº 005/2001 e do
Contrato nº 030/01. Contudo, a UREFL relatou que
a paralisação dos berços 3 e 4 do Porto de Itajaí
seria excepcional e de grande prejuízo para o Porto
e, diante desse contexto, a Unidade considerou
aplicável o disposto em cláusula que permitiria a
situação.
 
     Assim, por analogia, entendeu ser uma situação
de emergência econômico-financeira do Porto de
Itajaí vislumbrando razoável aplicação da cláusula,
movimentando nos berços 1 e 2 da área arrendada
(embarque/desembarque), pelos operadores
portuários pré-qualificados no Porto, cargas que,
em situação de normalidade, seriam proibidas para
o arrendamento, as quais ficariam armazenadas na
área não arrendada, pagando-se ao Porto de Itajaí
as tarifas devidas. Insta salientar que referida
aplicação se daria apenas no momento
excepcional que enfrentava o Porto.
 
     Quanto ao ponto 2, o entendimento da UREFL
foi de que a APM não poderia atuar como
operadora portuária fora da área arrendada,
sugerindo, ainda, a abertura de uma nova empresa
do grupo APM em Itajaí, para atuar como
operadora portuária no Porto. Podendo ser uma
empresa totalmente nova ou uma filial de uma das
empresas do Grupo já existentes.
 
  O Gerente de Fiscalização de Portos e
Instalações Portuárias – GFP considerou razoável
a alternativa indicada pela UREFL, a fim de se
evitar prejuízos futuros à Autoridade Portuária e ao
interesse público. Assim como obteve a
concordância do Superintendente de fiscalização.

    Dessa forma, entendeu-se que a empresa
somente poderia realizar a atividade de operador
portuário na área arrendada, sendo vedada,
portanto, qualquer operação portuária nas demais
áreas do Porto de Itajaí.
Desse entendimento, sobreveio o recurso
voluntário que chegou ao crivo da Diretoria da
ANTAQ.
 
        A Superintendência do Porto de Itajaí, por sua
vez, encaminhou ofício à ANTAQ, em que afirmou
que a APM é o único operador portuário a realizar
operações na área do porto público, decorrente das
obras de realinhamento, que impedem a atracação
de qualquer navio na área pública. Assim, solicitou
que fosse autorizada a APM a continuar a operar
cargas conteinerizadas, na condição de operadora
portuária até que os berços públicos estivessem
com suas obras prontas, o que possibilitaria a
atracação de navios na área pública e informou que
havia retificado o Certificado de Operador Portuário
da APM, prevendo a movimentação de carga
conteinerizada, veículos e carga especial e
perigosa.
 
    O parecer técnico foi no sentido de que a
empresa solicitasse junto ao setor pertinente
autorização para inclusão da movimentação de
outras cargas não previstas em seu rol. Fazendo-
se adequadamente por meio de novo contrato de
arrendamento, assim como análise pelo Poder
Concedente sobre a viabilidade. Assim, estaria
definitivamente solucionada a questão em tela.
 
    O parecer jurídico vislumbrou a regularidade
formal do procedimento, bem como se inclinou ao
conhecimento e improvimento do Recurso
Voluntário.
 
       Passou-se a decidir.
 
    Com relação à movimentação de cargas não
autorizadas, o voto relator destacou que os 
 instrumentos contratuais que regulamentam o uso
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da área portuária, pela arrendatária são objetivos
em seus regramentos, que convergem no sentido
de que, na área arrendada, somente podem ser
realizadas movimentação(embarque/desembarque)
e armazenagem de contêineres, cargas unitizadas
e veículos, entendendo não existir qualquer
vedação à empresa arrendatária para movimentar
carga geral, desde que seja devidamente unitizada,
nos termos e conceito por ele mencionados.
 
       Com relação à questão da operação portuária
realizada pela APM, fora da área arrendada,
ressaltou que o Edital de Licitação nº 005/2001
estabeleceu que as atividades a serem
desenvolvidas pela licitante vencedora deveriam
ater-se exclusivamente à área arrendada do Porto
de Itajaí.
 
        Entendeu, ainda, que a empresa poderia, sem
maiores problemas, criar uma subsidiária integral,
diversa da SPE, que venha a se pré-qualificar
como operadora portuária e, aí sim, fique
regularmente apta a prosseguir nas operações em
questão.
 
         O voto foi no sentido de:
 

I - Determinar que a APM TERMINALS
ITAJAÍ S.A. se abstenha de movimentar, no
Porto de Itajaí, quaisquer cargas não
previstas expressamente no seu Contrato de
Arrendamento n° 30/2001, sendo permitida a
movimentação de carga geral, desde que
esteja devidamente unitizada;
 
II - Indeferir o requerimento da
Superintendência do Porto de Itajaí para que
seja autorizado à APM operar cargas
conteinerizadas fora da área do
arrendamento;
 
III - Recomendar à empresa que, se assim
entender cabível, promova a criação de
subsidiária integral para realização das
operações fora da área arrendada, por meio

de regime de tarifas públicas, concedendo
o prazo de
60 (sessenta) dias para que a empresa
regularize nova subsidiária, ocasião em
que nesse interregno, excepcionalmente,
poderá seguir na operação nos moldes
atuais, respeitando a limitação contratual
na movimentação de cargas, haja vista a
restrição locacional informada nos autos e
o princípio da continuidade da prestação
dos serviços portuários; e

 
V - Determinar à Superintendência do
Porto de Itajaí a retificação do Certificação
de Operador Portuário da APM,
restringindo-o às cargas previstas no
Contrato de Arrendamento n° 30/2001,
quais sejam, contêineres, cargas
unitizadas e veículos.

 
       Dessa forma, vê-se claramente a preocupação,
não apenas da diretoria, mas também dos setores
pelos quais o processo tramitou, em viabilizar a
atividade econômica do Porto de Itajaí, mas
sempre em cumprimento aos instrumentos que
permitiram o funcionamento da empresa no Porto.
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PUNITIVO
O TIPO INFRACIONAL DO ARTIGO 33, INCISO XXXI, DA

RESOLUÇÃO Nº 3.274 - ANTAQ: DISTINÇÃO NECESSÁRIA DO
PLANO DE VALIDADE E EFICÁCIA PARA A CORRETA IMPUTAÇÃO

    Trata-se de pedido de reconsideração arguido
pela SUAPE – COMPLEXO PORTUÁRIO
GOVERNADOR ERALDO GUEIROS em razão de
decisão que julgou procedente o Auto de Infração
nº 3472-0, lavrado pela Unidade Regional de Recife
da ANTAQ, o qual determinou a aplicação de multa
pecuniária pela prática de conduta tipificada no
artigo 33, inciso XXXI, da Resolução nº 3.274 -
ANTAQ.
 
      A conduta em questão consiste na hipótese de
permitir a exploração da área objeto do Contrato de
Arrendamento nº. 048/2003 de forma irregular.

Tal concessão, ausentada de prévio procedimento
licitatório, instrumento contratual válido, assinatura
ou vencido, está sujeita à multa de até
R$1.000.000,00¹.    
 
   O pedido de reconsideração buscou a declaração
de inexistência de infração sob a alegação de que
a exploração da área no porto organizado de
SUAPE teve por base a vigência do Contrato de
Arrendamento em questão (i) falha no
preenchimento do auto de infração (ii) ocorrência
de prescrição, pois decorreram mais de 5 anos
entre o fato infracional e a respectiva autuação (iii)

¹ Art. 33. Constituem infrações administrativas da Autoridade Portuária, sujeitando-a à cominação das respectivas sanções:
XXXI - permitir que se explore ou se ocupe área ou instalação portuária, sem prévio procedimento licitatório ou sem instrumento
contratual válido, ou ainda, sem assinatura ou vencido o referido instrumento, ressalvadas as exceções legais: multa de até R$
1.000.000,00 (um milhão de reais). (Redação dada pela Resolução Normativa nº 02- ANTAQ, de 13.02.2015)
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e a inexistência de infração, já que SUAPE
requereu tempestivamente à ANTAQ a devida
validação do segundo termo aditivo do Contrato de
Arrendamento.
 
    Após análise, a URERE concluiu que o pedido
de reconsideração ajuizado era escasso de novos
elementos fáticos para que fosse viável a reforma
da decisão proferida na Resolução nº 6.877-Antaq,
restando-lhe negado o provimento. Da mesma
maneira, já em instância recursal, procedeu a
Superintendência de Fiscalização e Coordenação
das Unidades Regionais (SFC).
 
 Outrossim, o Parecer Jurídico nº
00012/2020/NPD/PFANTAQ/PGF/AGU da
PFANTAQ chama atenção para o tópico
“instrumento contratual válido” no entendimento
apresentado pela Procuradoria no processo nº.
50300.016150/2018-66 e opina para que seja
determinada a revisão da Resolução nº 6.877-
Antaq de forma a ensejar o reconhecimento da
insubsistência do auto de infração.
 
     Observou, nesse sentido, a PFA que “considera-
se que a ANTAQ poderia reconhecer que, no plano
da eficácia, o contrato/prorrogação seria ineficaz
para efeitos portuários, todavia o
contrato/prorrogação continuaria a existir, ser válido
e produzir efeitos entre as partes”.
 
    Correta essa asserção na linha do que Carlos
Roberto Gonçalves² destaca:
 

(...) pode, também, o negócio jurídico
existir, ser válido, mas não ter eficácia (...).
O plano da eficácia é onde os fatos
jurídicos produzem os seus efeitos,
pressupondo a passagem pelo plano de
existência, não, todavia, essencialmente,
pelo plano da validade.

    Em seu voto, o diretor Francisval Dias Mendes
acompanhou o parecer apresentado, destacando
que “não compete à esta Agência reconhecer
formalmente a invalidade ou nulidade de contrato
de arrendamento, mas sim ao Ministério da
Infraestrutura Minfra, que exerce o poder
concedente no setor portuário, conforme dispõe o
art. 16, III, da Lei 12.815/13 c/c art. 57, VI, da Lei
13.844/19 e o art. 1º, do Decreto nº. 8.033/13”.   
 
  Por conta disso, reconheceu que não foram
preenchidos os requisitos necessários do elemento
descritivo do tipo infracional, qual seja, o
instrumento contratual inválido, pois este exige
reconhecimento prévio pela autoridade competente
– competência essa que concerne ao Ministério da
Infraestrutura.
 
     Destarte, obedecendo ao poder de autotutela da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários,
decidiu-se pela revisão da Resolução nº 6.877-
Antaq de forma a ser reconhecida a insubsistência
do Auto de Infração nº 3.472-0 por atipicidade da
conduta relatada.

² GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Parte Geral. 16ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.
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MARÍTIMO
CASSAÇÃO DE ARMADOR NACIONAL. FALTA DE REGISTRO

VÁLIDO E EMBARCAÇÃO ÚNICA AFRETADA A TERCEIRO

     A Diretoria Colegiada da ANTAQ, no Processo
nº 50300.003080/2017-03, afastou pedido de
reconsideração formulado por armador, que
operava no transporte de óleo e gás para a Ilha de
Fernando de Noronha.
 
  A decisão primeva consignou a falta de
Certificado de Registro de Armador válido perante
o Tribunal Marítimo, impondo multa pecuniária e a
pena sumária de cassação pela prática da infração
capitulada no inciso XIV, do art. 21, da Resolução
nº 2.510-ANTAQ.
 
    Art. 21º. São infrações:
    (...)

XIV - operar sem observância do estabelecido
na  legislação, nas normas regulamentares, no
respectivo termo de autorização e nos Tratados, 

Convenções e Acordos Internacionais de que o
Brasil seja signatário (Multa de até R$
200.000,00);

 
   Entre os fundamentos tecidos no pedido de
reconsideração, a defesa do apenado salientou a
natureza social do serviço prestado – sob o
fundamento de que a paralisação do transporte
impactaria moradores e turistas da Ilha de
Fernando de Noronha – e os princípios da função
social da propriedade, do navio e do interesse
público tutelado. Por derradeiro, manifestou o
compromisso de regularizar sua condição de
armador e recuperar a outorga de outrora.
 
  A Gerência de Fiscalização da Navegação,
conquanto tenha reconhecido a autoria e
materialidade da infração, opinou pela substituição 



2 6

das penas aplicadas por Termo de Ajustamento de
Conduta. 
 
 A Superintendência de Fiscalização e
Coordenação das Unidades Regionais, também
entendendo presentes os primados da autoria e
materialidade, divergiu em relação ao sugestionado
TAC:
 

“(...) Em relação ao Termo de Ajuste de
Conduta, é imprescindível observar que, entre a
data do cometimento da infração (09/06/2017) e
este julgamento, decorreu-se um lapso temporal
de quase dois anos e meio. Considerando tratar-
se de uma infração administrativa, qual seja, a
obtenção do CRA, este tempo foi mais do que
suficiente para que a empresa pudesse ter
sanado sua irregularidade, não se vislumbrando,
portanto, efetiva a celebração de um TAC.

     (...)
Sendo o Certificado de Registro de Armador um
requisito indispensável à manutenção da
outorga, ao deixar de possuir CRA válido
perante ao Tribunal Marítimo a empresa
sujeitou-se à penalidade de cassação, pois
encontra-se impossibilitada de armar
embarcações de sua frota, não podendo,
portanto, desempenhar em sua plenitude a
gestão náutica das mesmas. (...)”

 
     Em nota jurídica, a Procuradoria Federal junto à
ANTAQ considerou que “o autuado apenas
confirma não cumprir a legislação de regência e
solicita celebração de Termo de Ajustamento de
Conduta para suprir as irregularidades”. O parecer
jurídico acentuou, ainda, que o pedido de
ajustamento de conduta foi intempestivo, pois não
formulado antes da emissão do parecer técnico
instrutório, conforme determina o artigo 83 da
Resolução nº 3259-ANTAQ.
 
 

   O Diretor Francisval Dias Mendes acompanhou
as notas técnica e jurídica e, no tocante ao TAC,
repisou que o pedido foi realizado a destempo.
Considerou, também, que a empresa encerrou
suas operações, estando sua única embarcação
afretada para outra empresa de navegação. O
Diretor Adalberto Tokarski acompanhou o voto e a
Diretora Gabriela Costa se declarou impedida, pois
havia atuado na condição de Superintendente de
Fiscalização.
 
    A dissonância do armador autuado à legislação
regente – mormente a carência de registro válido
perante o Tribunal Marítimo, nos termos do artigo
15 da Lei 7.652/1988 - esvazia a autorização
outrora emanada do ente regulador. Outrossim,
consoante se infere do processo em tela, restou
incontroverso que o armador não mais possuía
embarcação em operação, estando sua única
afretada para terceiro, desatendido requisito
técnico indispensável, nos termos do artigo 5º, I, da
RN nº 5/2016¹.

¹ Art. 5º. A empresa requerente, estabelecida na forma do art. 3º desta Norma, deverá atender aos seguintes requisitos técnicos,
alternativamente: I - ser proprietária de pelo menos uma embarcação de bandeira brasileira que não esteja fretada a casco nu a
terceiros, adequada à navegação pretendida e em condição de operação comercial; ou II - apresentar contrato de afretamento de
embarcação de propriedade de pessoa física residente e domiciliada no País ou de pessoa jurídica brasileira, a casco nu, adequada
à navegação pretendida e em condição de operação comercial, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, celebrado com o
proprietário da embarcação.
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