
8

INTRODUÇÃO

Como inúmeras atividades empresariais, a atividade marítima vem crescendo de forma

significante  nos  dias  contemporâneos,  primeiro  porque,  a  atividade  de  transporte  pela  via

marítima, se mostrou imensamente necessária ao desenvolvimento econômico nacional; segundo,

pois esta é uma das formas mais utilizadas no transporte de mercadorias entre os continentes.

Assim,  em  vista  do  enorme  fluxo  aquaviário  nos  portos  brasileiros,  que  vão  de

embarcações de transportes de containers às embarcações específicas para transporte de cargas

altamente químicas,  nossos portos não suportam diversas atracações  ao mesmo tempo, sendo

necessário que as embarcações fiquem fundeadas nas proximidades dos portos, para, somente

assim, efetuarem a atracagem em local adequado.

Para termos uma melhor noção da grande quantidade de embarcações que atracam em

nossos portos,  basta  prestar  atenção na movimentação constante  de navios (seja  de carga de

mercadorias,  seja  de  passageiros)  na  Baia  de  Guanabara/RJ,  no  Porto  de  Santos/SP,

Paranaguá/PR, Rio grande/RS, dentre outros.

Para  ilustrar,  vejam  abaixo  gráfico  elaborado  pela  Agência  Nacional  de  Transportes

Aquaviários  (ANTAQ)  no  que  diz  respeito  à  movimentação  de  carga  nos  principais  portos

brasileiros.1

1 ANUÁRIO ESTATÍSTICO:  Análise da Movimentação de Cargas nos Portos Organizados e Terminais De Uso
Privativo.Disponível em:<  http://www.fazendoturismo.com.br/wp-content/uploads/2011/09/ReferenciasABNT.pdf>.
Acessado em 20/07;2013.

http://www.fazendoturismo.com.br/wp-content/uploads/2011/09/ReferenciasABNT.pdf
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Diante  deste  cenário,  o  Governo  brasileiro  anunciou  um  pacote  de  reestruturação  e

modernização portuária, investindo, até 2017, aproximadamente 54,2 bilhões de reais no setor2.

Todavia,  em  que  pese  à  possibilidade  de  investimento  do  Estado  brasileiro  na

modernização e reestruturação dos portos nacionais, o crescimento dos transportes (mercadorias/

produtos, passageiros,  matérias  primas entre outros) realizados pela via marítima,  não podem

somente ficar a cargo de portos públicos, tendo em vista a grande movimentação de todo tipo de

produtos.

Nessa  perspectiva,  o  legislador  pátrio  criou  a  figura  jurídica  dos  Terminais  de  Uso

Privativo  Exclusivo  e  Misto,  que,  possuíam previsão  normativa  na  Lei  n.°  8.630,  de  25  de

fevereiro de 1993, denominada por muitos de “Lei dos Portos”.

Todavia, recentemente, a Lei n.° 8.630/93 foi totalmente revogada pela Medida Provisória

n.º 595, de 06 de dezembro de 2012, sendo convertida na atual Lei n.° 12.815 de 05 de junho de

2013, a qual permaneceu com a figura dos Terminais de Uso Privado, extinguindo-se, então, a

figura jurídica dos Terminais de Uso Privativo Misto.

Nesse passo, o presente trabalho busca responder, ou ao menos elucidar,  uma série de

questões envolvendo a atual regulamentação portuária brasileira,  notadamente em relação aos

Terminais de Uso Privado, tema muito debatido e divergente na antiga legislação.
2 AMATO, Fabio; MENDES, Priscilla.  Plano prevê investimento de R$ 54 bilhões no setor portuário. Disponível
em:<http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/12/plano-preve-investimento-de-r-54-bilhoes-no-setor-
portuario.html>. Acessado em 15/05/2013.

http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/12/plano-preve-investimento-de-r-54-bilhoes-no-setor-portuario.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/12/plano-preve-investimento-de-r-54-bilhoes-no-setor-portuario.html
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Inicialmente,  buscaremos verificar  a  existência  de algum vício  de constitucionalidade,

seja no aspecto formal ou material, uma vez que, como se sabe, toda a norma infraconstitucional

deverá encontrar seu fundamento de validade na Constituição da República Federativa do Brasil

(CRFB/88).

Noutro  giro,  nos  debruçaremos  sobre  o  estudo  detido  dos  Terminais  de  Uso

Privado/Privativo, bem como à problemática vivenciada pela antiga lei portuária, uma vez que

havia entendimento no sentido de que, na realidade, tais terminais, na modalidade de uso misto,

eram verdadeiros  Portos.  Com assim,  haveria  assim,  discussão  em relação  à  necessidade  de

licitação para a concessão desta modalidade de terminal.

Outrossim,  analisaremos,  também,  se  haverá  necessidade  de  realizar  licitação  para

concessão dos terminais de uso privado,  que fora criada pela nova legislação portuária, ou se

somente será necessário uma autorização para a exploração da atividade portuária através desta

nova figura.

Nesse sentido, deverá ser estudada a possibilidade do terminal de uso privado realizar

descarga e escoação de carga de terceiro, sem que fique caracterizada eventual burla/fraude ao

sistema licitatório.

Dessa forma,  a  pesquisa demonstrará a  importância  da criação dos  Terminais  de Uso

Privado, bem como a importância estratégica que estes terminais possuem, uma vez que poderão

receber carga de terceiros, permitindo, assim, uma ampliação no leque de opções da atividade

empresarial/naval,  no  que  diz  respeito  ao  embarque/desembarque/armazenamento  de  sua

produção/mercadorias no território nacional.

Assim, a atual legislação portuária precisa ser estudada de forma crítica,  analisando a

eficácia do novo marco legal frente ao cotidiano portuário, bem como ressaltar seus pontos fortes

e fracos em relação à antiga Lei de Portos.

Portanto,  o  presente  estudo  possui  como  justificativa  precípua  a  identificação  da

possibilidade de grandes empresas, - que necessitam da utilização do transporte aquaviário para

embarque/desembarque e/ou armazenagem de carga própria, ou de terceiros – terem o amparo

jurídico  para  a  concentração  dessas  atividades  numa  empresa  privada,  sem,  contudo,  violar

qualquer preceito legal.
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Assim,  com o estabelecimento  do  novo marco  e  com a  revogação  da  Lei  de  Portos,

imperioso será analisar,  de forma mais acurada,  tais  possibilidades,  uma vez que a figura do

Terminal de Uso Privativo Misto deixou de existir com o advento da Lei n.° 12.815/13.

Desta forma, e diante do exposto acima, a análise deste novo marco regulatório será de

grande valia não só para grandes empresas, mas, também, para o desenvolvimento nacional e

econômico de nosso país, tendo em vista o grande de número de possibilidades de contratos de

transportes, sejam de pessoas, mercadorias e/ou carga própria, tornando, cada vez mais, nossa

economia forte e independente de forças externas.

Nesse passo, como método de pesquisa do presente trabalho, utilizaremos uma pesquisa

descritiva, notadamente do tipo documental. Além disso, analisaremos as espécies jurídicas dos

terminais, bem como sua natureza jurídica e regime jurídico aplicável, se público ou privado.

Buscaremos, também, demonstrar que a utilização dos terminais é de grande importância

para  o  desenvolvimento  nacional  e  infraestrutura  portuária  nacional,  estimulando  a

competitividade no ramo, bem como prestigiando a iniciativa privada.  Assim, estudaremos as

mudanças nesse setor e seu impacto na ordem social.

Por se tratar  de uma legislação recentíssima,  além de trabalharmos  com a CRFB/ 88,

trabalharemos também com a antiga legislação de portos (Lei n.° 8.630/93), com os institutos de

direito administrativo e de direito marítimo, além de coleta de artigos jurídicos a respeito deste

tema, bem como pesquisa na rede mundial de comunicação, artigos e revistas especializadas.

Utilizaremos como método de coleta de dados o fichamento de obras jurídicas, artigos, revistas,

bem como jurisprudência.

A busca de dados será realizada através de consulta de livros jurídicos, pareceres sobre o

tema, artigos de jornais e revistas especializadas no Tribunal Marítimo, Câmara dos Deputados

do Estado do Rio de Janeiro, da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, e consulta na rede

mundial de computadores, ou seja, a Internet.

Após,  será  verificada  a  doutrina  específica  de  direito  marítimo  e  a  atual  legislação

portuária (Lei n.° 12.815/13).

Assim, para um melhor entendimento do tema proposto, inicialmente deverá ser analisada

a constitucionalidade, tanto da Medida Provisória n.° 595 de 06 de dezembro de 2012, a qual

revogou expressamente a antiga regulamentação portuária, bem como a atual Lei n.° 12.815/13, e

se estas estão em harmonia com o sistema constitucional vigente.
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Após a análise da constitucionalidade desta nova regulamentação, traremos à colação as

principais considerações e conceituações a cerca dos portos organizados e dos terminais de uso

privado.

Além disso, é importante deixar claro qual será o meio legal utilizado para que alguém

possa  explorar  a  atividade  portuária,  ou  seja,  se  será  a  título  de  concessão,  permissão  ou

autorização.

Por ultimo, imperioso se faz delinear a antiga problemática vivenciada pelas empresas

detentoras de terminais de uso privado, o qual gerou certa instabilidade e insegurança jurídica,

além de trazer a baila às modificações introduzidas no ordenamento jurídico pátrio em relação

aos terminais de uso privado, bem como o real objetivo para esta mudança.

Por último, busca-se no presente estudo, traçar as principais características dos terminais

de uso privado, apontando mudanças positivas e negativas ao novo sistema regulatório portuário.
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DOS PORTOS BRASILEIROS

1.1 Breve descrição histórica

A utilização dos mares, rios e lagos como vias de transportes de pessoas, mercadorias e

produtos  em geral,  confunde-se  com a  própria  história  da  humanidade3,  pois  esta  faz  parte,

praticamente,  de  todos os  movimentos  e  descobertas  em épocas  onde não existiam estradas,

ferrovias, bem como transporte aéreo.

A partir do momento que se iniciou o transporte marítimo, foi necessário encontrar pontos

para que fosse possível a atracação das embarcações, pois antigamente a navegação apresentava

diversos riscos, podendo ser mortal, por exemplo, navegar com o tempo ruim, em condições não

favoráveis, era considerado como uma aventura4.

Dessa maneira, na antiguidade as embarcações navegavam, principalmente, durante o dia,

e,  ao  anoitecer,  procuravam  locais  seguros  para  ancorar  o  navio.  Aos  poucos,  com  o

descobrimento das técnicas marítimas e tecnologia da época, tais riscos foram sendo amenizados,

todavia, os antigos costumes/hábitos, tais como a orientação pelo sol e estrelas, dentre outros, não

foram esquecidos5.

Assim, ante os riscos oferecidos pela navegação, foram construídos os primeiros portos,

uma vez  que  se  viu  a  necessidade  existente  para  que  as  embarcações  chegassem,  saíssem e

descarregassem suas mercadorias, além de servir como ponto de abrigo aos navegantes da época.

Em tempos remotos, a construção dos portos era realizada em locais com baixa incidência

de  vento,  bem  como  em  locais  calmos,  ou  seja,  onde  as  águas  eram  tranquilas  para  o

desenvolvimento da atividade portuária.

3 GIBERTONI, Carla Adriana Comitre, Teoria e Prática do Direito Marítimo.2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2005,
p. 5.
4 Ibidem, p; 5
5 Ibidem, p.5-6.
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Vale  destacar,  a  título  ilustrativo,  que  a  própria  história  marítima  e  portuária  teve

influência  no  evangelismo6,  uma  vez  que  o  apóstolo  Paulo  teve  como  principal  elemento

fundamental  aos propósitos evangelísticos  os portos, uma vez que a partir  deles realizou três

cruzadas, uma para o Oriente Médio e as demais para a Europa e Ásia, o qual, a partir destas

cruzadas, o evangelismo foi difundido nos mais diversos locais do mundo.

Então, é possível notar a importância que o setor portuário exerceu nos primórdios da

história da humanidade e que continua e continuará exercendo no desenvolvimento da sociedade

moderna, tal como conhecemos atualmente.

Assim,  tendo em vista  a  recorrente  necessidade  de  estabelecer  pontos  para  atracar  as

embarcações, iniciou-se o processo de construção e regulação portuária, o qual, como em toda

sociedade, necessita de regulamentação, a fim de que não sejam cometidos desvios de condutas,

bem como que haja respeito aos demais regramentos.

Portanto,  com  a  intensificação  da  atividade  marítima  e  portuária,  a  sociedade  viu  a

necessidade de regular/normatizar esta atividade importante, porém, tais normas se tornaram de

grande especificidade, sendo denominada, então de Direito Marítimo. Estas normas foram frutos

de gestões e experiência com o decorrer do tempo, ao longo de toda história naval7.

De forma genérica, podemos destacar como principais instrumentos legais da história da

navegação o Código de Hamurabi, da Babilônia (séc. XXIII a.C) e o Código de Manu, dos hindus

(séc. XIII a.C), bem como as Leis de RODES8.

No primeiro, podemos encontrar várias normas relativas à construção naval, fretamento

de navios a vela e a remo, responsabilidade do fretador, indenizações por quem causou o dano,

dentro outros. No que diz respeito ao segundo código, o de Manu, existiam normas referentes ao

câmbio marítimo9.

Por último, em relação à Lei de RODES, podemos destacar passagem descrita no livro de

Carla Adriana Comitre Gibertoni, a qual cita Júlio Veríssimo Sauerbronn Santos, vejamos10:

6 MEDEIROS, Faués Vinícius,  Monografia  sobre  Aspectos  Históricos  e  Jurídicos da  Regulamentação  Portuária
Brasileira, p.20, apud, Bíblia. Português . Bíblia de Estudos Plenitude, Tradução de João Ferreira de Almeida. São
Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2001. Edição Revisada e Corrigida, p. 1021.
7 GIBERTONI, Carla Adriana Comitre, Teoria e Prática do Direito Marítimo.2.ª ed., 2005. Rio de Janeiro: Renovar,
p.6.
8 Ibidem, p.6-7.
9 Ibidem, p.7.
10 LACERDA, J.C. Sampaio,  Curso de Direito Privado da Navegação, p. 19,  apud,. GIBERTONI, Carla Adriana
Comitre, Teoria e Prática do Direito Marítimo.2ª ed., 2005. Rio de Janeiro: Renovar, p. 7.
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Na antiguidade,  porém, o mais  importante  monumento são as  Leis  de RODES, que
exerceram grande influência entre os povos antigos.   Aliás,  é conhecida  a passagem
narrada no Digesto (D. 14-2-29), em que Eudemon de Nicomédia, havendo naufragado,
queixava-se  ao  Imperador  Antonio  de  que  fora  saqueado  pelos  habitantes  das  Ilhas
Cícladas, ao que o Imperador respondeu que era o senhor do mundo, mas que o mar
estava sijeiro às leis de Rodes, de acordo com as quais deviam ser julgados os negócios
concernentes ao comércio marítimo, a não ser que fossem contrários às leis romanas.
Não se conclua que os romanos enviassem àquela ilha os seus processos para julgamento
(nesse sentido: Júlio Santos Fº, O direito marítimo na história e na doutrina, 1917, nº5),
mas pertencendo as ilhas Cícladas à  Província Insularum, tendo por capital Rodes, a
questão apresentada por Eudemon deveria ser decidida segundo a lei do lugar, isto é,
segundo a lei de Rodes e não outra qualquer.

Portanto, percebemos que a indústria naval que hoje conhecemos foi fruto de uma longa

história,  com  os  mais  variados  tipos  de  regulamentação  e  normas  marítimas,  para  que

pudéssemos ter maior segurança neste meio de transporte.

Não  poderia,  então,  ser  diferente  no  Brasil,  uma  vez  que  a  história  marítima  está

diretamente ligada ao setor naval, valendo aqui lembrar que o descobrimento do Brasil se deu

através do mar. Dessa forma, passaremos a destacar a regulamentação marítima brasileira.

1.2 Evolução normativa dos Portos Brasileiros

Após alguns séculos do descobrimento do Brasil,  se viu a necessidade de se realizar a

regulação portuária  no Brasil,  que fora aprovada,  na época  do Império.  Com isso o Decreto

Imperial idealizado por D. João VI em 28 de Janeiro de 1808, determinou a abertura dos portos às

nações  amigas,  iniciando  no  Brasil  o  comercio  de  madeira,  ouro  e  outras  riquezas  naturais

existentes no País11, além da importação de produtos manufaturados e outras especiarias para

nobreza e também para facilitar o tráfego de escravos da África.

Assim,  a  “vida  portuária  brasileira” possui  mais  de  200  anos  de  história  de

desenvolvimento, desde a edição do Decreto de D. João VI até o novo marco regulatório de 2013.

Nessa linha, podemos destacar que, em 1846, o Visconde de Mauá realizou no porto de

Niterói, a Companhia de Estabelecimento da Ponta da Areia, de onde partiam seus navios de

cabotagem na costa brasileira, Europa e América do Norte.12

11 SOUZA JUNIOR, Suriman Nogueira de, Regulação Portuária: A regulação jurídica dos serviços públicos de infra-
estrutura portuária no Brasil. SãoPaulo: Saraiva, 2008, p.43-44.
12 KAPPEL,  Raimundo  F.  Portos  Brasileiros  -  Novo  desafio  para  a  Sociedade.  s.l.   Disponível  em:
http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm     - Acesso em 25/05/2013.

http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm
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Em 1850 houve a edição do Código Comercial, trazendo em seu bojo normas relativas ao

Direito  Marítimo,  tais  como: regras  sobre as Embarcações,  responsabilidade civil,  fretamento

dentre outros e que, inclusive, estão vigentes até os dias atuais.

Ainda no Brasil Imperial, em 1869, o governo iniciou processo de concessão portuária,

que ainda perdura e que será oportunamente explorada.

Na segunda metade do século XIX, o Porto do Rio de Janeiro, um dos principais portos

nacionais,  ainda  não  possuía  estrutura  adequada  para  poder  responder  a  altura  e  no  ritmo

necessário à atividade portuária da época, sendo extremamente precários os serviços prestados, o

qual, por exemplo, não poderia atracar embarcações de maior calado no cais, bem como grande

deficiência na armazenagem das mercadorias.13

Em contra partida, e tendo em vista a ineficiência do Porto do Rio de Janeiro, o Porto de

Santos passou por modernizações estruturais atinentes à época, viabilizando, assim, que navios

com calados maiores pudessem atracar em Santos, com isso, estava-se criando o primeiro porto

organizado no Brasil14.

Inicialmente  no  porto  de  Santos  a  concessão  perduraria  por  um período  de  39  anos,

todavia,  tendo  em vista  a  intensa  movimentação  e  o  alto  número  de  negociações/transações

comerciais realizadas, este período teve de ser ampliado para 90 anos15, sob pena de perda de

lucros, uma vez que naquela época o retorno financeiro da concessão era demorado, como ainda é

atualmente.

Assim, é possível notar que o futuro do comércio internacional (importação/exportação e

transportes de bens,  produtos e  matéria  prima) era  através  do mar,  o qual,  indubitavelmente,

necessitaria de portos, para a realização deste tipo de serviço. 

Dessa forma, os portos passaram a ser de vital importância no desenvolvimento nacional,

uma vez que através  dos portos,  entram e saem do país  a maior  parte  das mercadorias  e/ou

equipamentos  importados,  bem como  se  faz  o  transporte  das  exportações  de  diversos  bens,

produtos, equipamentos e matérias-primas para o exterior.

Após esses primeiros passos na regulamentação e desenvolvimento portuário, em 1934,

13 SOUZA JUNIOR, Suriman Nogueira de, Regulação Portuária: A regulação jurídica dos serviços públicos de infra-
estrutura portuária no Brasil. SãoPaulo: Saraiva, 2008, p.48-49
14 KAPPEL,  Raimundo  F.  Portos  Brasileiros  -  Novo  desafio  para  a  Sociedade.  s.l.   Disponível  em:
http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm     - Acesso em 25/05/2013
15 KAPPEL,  Raimundo  F.  Portos  Brasileiros  -  Novo  desafio  para  a  Sociedade.  s.l.   Disponível  em:
http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm     - Acesso em 25/05/2013

http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm
http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm
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iniciou-se um programa de estatização dos portos que até então eram privados, uma vez que porto

passou a ser um “fator de desenvolvimento econômico”16 nacional. 

Nesse passo, com a globalização acelerada, bem como a economia de diversos países, o

transporte pela via marítima no último século, notadamente entre 1920 e 194517, cresceu de tal

forma, a qual deu origem às seguintes legislações promulgadas em 1934:

 Decreto nº 24.447, o qual define nos portos organizados, as

atribuições conferidas a diferentes ministérios;

 Decreto nº 24.508, que veio a definir os serviços prestados

pelas  administrações  dos  portos  organizados,  uniformiza  as

taxas  portuárias,  quando  a  sua  espécie,  incidência  e

denominação;

 Decreto nº 24.511, promulgado para regular a utilização das

instalações portuárias.18

Por este sistema legal criado em 1934, tinha na verdade, um verdadeiro monopólio estatal

na exploração portuária, sendo somente, em 1944, verifica um sinal de abertura deste monopólio,

momento em que foi possibilitada a exploração desta atividade pelos Estados e Municípios, e

caso o serviço não fosse de interesse do ente administrativo, poderia o particular explorá-lo19.

Todavia,  na  época  da  ditadura  militar,  a  preocupação  dos  militares  não  era  em

desenvolver o sistema portuário,  equipando-o com tecnologia,  mas sim, estavam preocupados

com a segurança nacional, motivo pelo qual não houve maiores investimentos em tecnologia no

setor.

16 KAPPEL,  Raimundo  F.  Portos  Brasileiros  -  Novo  desafio  para  a  Sociedade.  s.l.   Disponível  em:
http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm     -  Acesso  em
25/05/2013
17 USP - A Folha de S. Paulo - Ambiente Brasil. O Transporte no Brasil. Disponível em  http://www.passeiweb.com/
na_ponta_lingua/sala_de_aula/geografia/geografia_do_brasil/economia/brasil_transportes -  Acessado  em
25/05/2013.
18 SOUZA JUNIOR, Suriman Nogueira de, Regulação Portuária: A regulação jurídica dos serviços públicos de infra-
estrutura portuária no Brasil.. SãoPaulo: Saraiva, 2008, p.44-49
19 SOUZA JUNIOR, Suriman Nogueira de, Regulação Portuária: A regulação jurídica dos serviços públicos de infra-
estrutura portuária no Brasil.. São Paulo: Saraiva, 2008, p.55.

http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/geografia/geografia_do_brasil/economia/brasil_transportes
http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/geografia/geografia_do_brasil/economia/brasil_transportes
http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm


18

Somente após 1975, momento que o Estado passou a intervir de forma um pouco mais

contundente na economia, houve movimentação para tentar modernizar os portos, momento que

foi criada a PORTOBRAS – Empresa de Portos do Brasil S.A20 – a qual era controlada pelo

governo brasileiro, uma vez que era uma empresa pública federal, fazendo parte da administração

pública indireta e destinada a administração dos portos nacionais.

Andando  na  história,  em  5  de  outubro  de  1988  foi  promulgada  a  Constituição  da

República Federativa do Brasil (CRFB/88), que ficou conhecida como a constituição cidadã, a

qual  albergou  diversos  direitos,  dentre  eles  estabeleceu  um novo paradigma,  o  qual  diz  que

competirá a União a exploração, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão,

dos portos marítimos, fluviais e lacustres (art. 21, XII, alínea “f” da CRFB/88).

Nesse  sentido,  é  possível  notar  que  o  legislador  constituinte  originário  percebeu  a

importância  da exploração pela  União dos portos  brasileiros,  para que ocorra um avanço no

desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Assim, no dia 25 de fevereiro de 1993, foi publicada a Lei n.° 8.630, denominada como

“Lei dos Portos”, a qual teve como finalidade precípua a regulação do sistema portuário nacional,

estabelecendo as regras de exploração dos portos organizados e das instalações portuárias.

A Lei n.° 8.630/93, como tinha a finalidade de regulamentar o setor portuário, revogou os

Decretos realizados em 1934. Além da lei acima mencionada, foi publicado o Decreto nº 6.620 de

29 de outubro de 2008, o qual veio a estabelecer as normas atinentes à realização de fomento e

desenvolvimento no setor portuário nacional, disciplinando a concessão de portos, arrendamento

e a autorização de instalações portuárias marítimas.

Então, com o novo paradigma estabelecido pela CRFB/88, o legislador ordinário, mesmo

que  com  certa  demora  na  elaboração  da  norma,  estabeleceu  uma  maior  desestatização  da

atividade  portuária,  descentralizando  esta  atividade  do  poder  público  e  tornando-a  mais

competitiva em questões de mercado, visando, assim, um maior desenvolvimento econômico e

tecnológico ao país. 

Com a edição da antiga legislação portuária, houve a criação dos Terminais Portuários de

Uso Privativo,  onde particulares poderiam escoar sua própria produção, além da produção ou

mercadorias de terceiros, caso houvesse adesão da modalidade de uso misto, a qual será a frente

abordada.

20 KAPPEL,  Raimundo  F.  Portos  Brasileiros  -  Novo  desafio  para  a  Sociedade.  s.l.   Disponível  em:
http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm     - Acesso em 25/05/2013

http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm
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Entretanto,  mesmo que o intuito  da norma fosse modernizar  os portos, alavancando o

crescimento nacional, houve um aumento significativo na demanda portuária, motivo pelo qual

recentemente foi elaborada e aprovada a Medida Provisória 595 de 06 de dezembro 2012 (MP),

revogando, assim, a Lei dos Portos (Lei n.° 8.630/93).

O principal objetivo da MP 595/12, que foi convertida na atual Lei n.° 12.815/13, é trazer

maiores modernidades ao setor portuário, podendo ofertar uma maior concorrência, uma vez que

os  portos  brasileiros  são  a  porta  de  entrada  das  mais  variadas  mercadorias,  produtos,

equipamentos e matérias-primas.

Uma vez estabelecida esta maior  concorrência,  além da nação como um todo ganhar,

poderá  também haver  maiores  oportunidades  de  emprego,  bem como redução de  custos  nos

transportes marítimos,  uma vez que é permitido que todo terminal privado realize descarga e

escoamento de mercadorias de terceiro.

Porém, foram apresentadas diversas propostas de emendas à MP 595/12, uma vez que

existiam diversos grupos interessados na modernização do setor portuário nacional.

Dentre as emendas propostas, podemos citar a questão da necessidade do Órgão Gestor de

Mão-de-Obras (OGMO) estar ou não presente nos terminais privados, bem como o tempo que

duraria a concessão para exploração do Terminal Privado.

Por  tais  motivos  e  diante  de  uma  verdadeira  discussão  democrática  no  Congresso

Nacional, a Medida provisória 595/2012 foi aprovada no último dia de sua vigência (16/05/2013),

a qual foi apreciada pelo Poder Executivo, sendo promulgada a Lei n.° 12.815, de 5 de junho de

2013.

Desta feita, através desta simples abordagem história, podemos notar que o setor portuário

está  presente  em  nosso  dia  a  dia,  posto  que  grande  parte  das  mercadorias  que  atualmente

utilizamos chegam por meio dos portos.

Assim, torna-se imperioso que reconheçamos esta necessidade, a fim de que possamos

efetivamente alavancar o setor portuário, tendo em vista que este ramo é de vital importância ao

desenvolvimento nacional e econômico.
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CAPÍTULO II – ASPECTO JURÍDICO DO SISTEMA PORTUÁRIO BRASILEIRO

2.1. Fundamento Constitucional da atividade portuária brasileira

Inicialmente cumpre observar que, como tudo em nosso ordenamento jurídico vigente, a

Medida  Provisória  595/12,  bem  como  a  Lei  ordinária  n.º  12.815/13,  deverá  encontrar  seu

fundamento de validade na Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/88.

O novo marco regulatório portuário possui, dessa forma, seu fundamento constitucional

nos arts. 21, XII, alíneas “d” e “f” e 22, X , ambos da CRFB/88.

Em relação ao art. 21, XII, “d” e “f”, nossa Constituição afirma que compete a União

explorar  o serviço aquaviário,  bem como os Portos brasileiros,  seja  diretamente  ou mediante

concessão, autorização ou permissão à terceiro interessado na exploração deste tipo de atividade.

Outro fundamento do novo marco regulatório está insculpido no art. 22, X da CRFB/88, o

qual assevera que compete à União, de forma privativa, legislar sobre regime portuário, lacustre,

marítimo e etc. 

Antes  de  adentrarmos  na  questão  de  constitucionalidade  ou  não  da  atual  legislação

portuária,  devemos,  em breves  notas,  explicar  o  que  vem a ser  esta  divisão  de  competência

estabelecida pela nossa Constituição da República de 1988.

Em relação ao tema de repartição de competência, este é determinado nos arts. 21 ao 24

da CRFB/88. 

Inicialmente,  podemos  delinear  cinco  tipos  de  competências21,  quais  sejam:  i)

competência geral da União;  ii) Competência legislativa privativa da União;  iii) Competência

reservadas  aos  Estados;  iv)  Competência  comum da União,  Estados  e  Municípios  e  Distrito

Federal – Competência concorrente administrativas;  e,  por último,  v)  Competência legislativa

concorrente.

No que diz respeito ao estudo do presente trabalho, daremos maior ênfase em relação à

competência legislativa geral e privativa da União, as quais possuem previsão nos art. 21 e 22 da

CRFB/88.

21 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de Direito
Constitucional. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 868-871.
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Em  relação  às  competências  previstas  no  art.  21  da  CRFB,  trata-se  de  rol

consideravelmente extenso e não sendo esgotado neste artigo22. Assim, podemos citar o art. 177

da CRFB/88, o qual constitui  como monopólio da União a exploração de jazidas e petróleo,

pesquisa,  refinamento,  importação  e  exportação  do  petróleo  e  seus  derivados,  dentre  outras

atividades.

Dessa  maneira,  é  possível  notar  que,  além  dos  temas  constantes  nos  artigos  acima

destacados, o tema e a importância que cada um detém se revela na existência de verdadeira

preocupação com setores  importantes  ao  Estado soberano23,  tais  como:  relações  com estados

estrangeiros; decretação de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal; emissão de

moeda;  exploração de atividades  para o desenvolvimento econômico (transportes:  ferroviário,

aquaviário; portos marítimos, fluviais e lacustres), dentre outros.

Diferentemente da competência geral da União, o art. 22 da CRFB/88 prevê as normas

relativas à competência legislativa privativa da União.

Tal como o art. 21, as competências legislativas privativas não se esgotam no artigo acima

citado,  não devendo,  então,  ser considerado como um rol taxativo24.  Nesse sentido,  podemos

destacar o art. 48 da CRFB/88, o qual estabelece que compete ao Congresso Nacional dispor

sobre  todos  as  matérias  de  competência  da  União,  especialmente  sobre:  sistema  tributário  e

financeiro; limites do território nacional; telecomunicação e radiodifusão, dentre outras.

Assim,  as  matérias  constantes  no  art.  22  da  CRFB/88  possuem  maior  interesse  e

importância no âmbito da vida comum do país.

Portanto, no que diz respeito aos artigos acima mencionados, os quais são os fundamentos

de  validade  para  a  regulamentação  portuária  nacional,  estes  são  competência  da União  e  de

grande importância não só para o Estado soberano, segurança nacional e desenvolvimento, mas

também refletem, diretamente, na vida social do país.

22 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de Direito
Constitucional. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 868.
23 Ibidem, p. 868.
24 Ibidem, p. 868-869.
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2.1.1 Da constitucionalidade25 da Lei n.° 12.815/13

Merece deixar claro, que o referido marco regulatório está em total consonância com um

dos objetivos da República, conforme previsão no art. 3º, II da CRFB/88.

Como  se  sabe,  a  atividade  portuária  é  uma  grande  porta  de  entrada  para  o

desenvolvimento  nacional  e  econômico,  uma  vez  que,  em  se  tornando  um  setor  de  maior

competitividade existe grandes possibilidades de um maior estreitamento nas relações comerciais

internacionais.

Além disso, esta atual legislação permite um maior investimento da iniciativa privada no

setor  portuário,  bem como uma maior  atuação  do setor  privado,  desde  que  respeitem certas

garantias em investimento portuário e tecnológico, fomentando, assim, a concorrência, estando,

portanto,  em  arrimo  com  o  preceito  constitucional  da  livre  concorrência  (art.  170,  IV  da

CRFB/88) e da livre iniciativa (art. 1º, IV da CRFB/88).

Vale  aqui  delinear  aspectos  importantes  sobre  a  “intromissão”  do  setor  privado  em

atividade tida por pública e que, em algumas ocasiões, poderá haver um interesse privado, como

é o caso dos Terminais de Uso Privado, os quais serão posteriormente estudados.

Assim, inicialmente, cabe ao Estado a exploração de atividade pública, porém, em vista da

grande assunção de  atividades  pelo  Estado em tempos  mais  remotos,  em certo  momento  da

história  este  passou  a  exercer  atividades  sociais  e  econômicas,  matéria  antes  reservada  aos

particulares26.

Dessa  forma,  mesmo  que  a  titularidade  da  atividade  pública  continue  sob  a

responsabilidade do Estado, sua execução poderá ser efetuada por particular,  sendo o regime

totalmente ou parcialmente público27.

25 Em que  pese  entendermos  que  a  parte  material  da  Lei  nº  12.815/13  esteja  em total  arrimo  com o  sistema
constitucional  brasileiro,  não  podemos  deixar  de  expor  que,  no  que  tange  à  parte  forma,  existe  vício  de
inconstitucionalidade no que diz respeito aos requisitos autorizadores da relevância e urgência da Medida Provisória
nº  595 de  2012.  Merece  deixar  claro  que,  mesmo a  medida  sendo  aprovada  pelo  Congresso  Nacional,  a  qual
culminou com o advento da lei acima transcrita, quando se trata de vício de inconstitucionalidade, este nunca irá
convalescer, seja em virtude do tempo, seja em virtude de aprovação pelo órgão competente.
Assim, mesmo com o advento da legislação portuária objeto de estudo do presente trabalho, entendemos que existe 
vício formal de inconstitucionalidade, o qual, por via reflexa, fulmina toda a legislação editada e aprovada pelo 
Congresso Nacional.
26 SADDY, André. Formas de Atuação e Intervenção do Estado Brasileiro na Economia.  Rio de Janeiro: Lumen 
júris. 2011, p. 28.
27 Ibidem, p. 29.
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Tendo em vista essa transferência da execução de atividades eminentemente públicas à

particulares, as quais eram função do Estado, houve uma maior intervenção da iniciativa privada

no setor público, podendo, assim, fomentar maior concorrência no cenário econômico.

No que diz respeito  à legislação portuária atual,  resta claro que esta atividade possui,

inequivocamente,  caráter  público e,  inclusive,  atinente à própria soberania Estatal,  todavia,  o

Estado permitiu que a iniciativa privada explorasse esta atividade, transferindo, assim, a execução

deste serviço público à esfera privada.

Além disso,  a  legislação  deixou  claro  sua real  finalidade,  qual  seja,  desenvolvimento

econômico e tecnológico, bem como o fomento a concorrência.

Dessa maneira, podemos notar que o objetivo da lei, bem como intenção do legislador

infraconstitucional está de acordo com os objetivos constitucionais da República (art.  3º, III),

bem em consonância com a ordem econômica e financeira (art. 170, IV) e livre iniciativa (art. 1º,

IV da CRFB/88).

2.2. Conceituação Jurídica: Porto organizado e Terminal de uso privativo/privado.

Em que pese nos tempos mais distantes os portos serem situados em locais onde as águas

eram mais calmas, esta, não necessariamente, será a regra nos dias atuais.

Atualmente, com a globalização desenfreada e a necessidade do homem em ter e obter

mercadorias  em  geral  e  equipamentos  para  o  desenvolvimento  dos  mais  variados  tipos  de

atividades  econômicas,  o  tempo  se  tornou  aliado  essencial  ao  desenvolvimento  da  atividade

marítima e, por via de consequência, na atividade portuária.

Assim, os principais portos brasileiros estão localizados em locais estratégicos, próximos

as grandes cidades e rodovias de grande porte onde se torna possível o rápido escoamento e/ou

continuidade do transporte por meio dos demais meios de transportes.

Nessa  perspectiva,  se  torna  necessário  delinear  os  conceitos  e  noções  basilares  da

regulação portuária.
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Inicialmente, temos que ter em mente que não basta ser qualquer local que tenha acesso e

possua calado28 suficiente para a atracação de um navio que servirá como porto, além dos fatores

estratégicos econômicos e sociais, os quais vão beneficiar o desenvolvimento nacional e local,

deverá ser observado alguns outros fatores de ordem organizacional e estrutural.

Além  disso,  cabe  destacar  que,  assim  como  feito  pela  Lei  n.°  8.630/9329,  que  fora

revogada pela MP 595, a qual foi convertida na Lei n.°12.815/2013, o novo diploma legal trouxe

as seguintes figuras: (i) Porto organizado; (ii) Instalação portuária de uso privado; (iii) Terminal

de uso privado; (iv) Estação de transbordo de cargas; (v) Instalação portuária pública de pequeno

porte; e (vi) instalação portuária de turismo.

Nesse passo, tendo em vista a especificidade da matéria abordada pela Lei 12.815/13, o

qual  trouxe,  em  seus  artigos  iniciais,  conceituações  sobre  termos  e  expressões,  estas  serão

encontradas durante todo o texto legal. 

Portanto, para fins do presente trabalho, estudaremos, de forma detida, as figuras do Porto

organizado e Terminal de uso privado.

2.2.1. Portos organizados

O art. 2º, incisos I, II e III da Lei 12.815/1330 traz a conceituação legal do que vem a ser

um porto organizado, uma instalação portuária de uso privado, bem como um terminal de uso

privado. 

Dessa forma, podemos perceber que o porto organizado estará rodeado de uma série de

necessidades, como instalações portuárias capazes de suprir e realizar as tarefas com rapidez e a

agilidade,  além de fato de o porto estar equipado com tecnologia o suficiente para suportar a

grande movimentação de navios, mercadorias, containers e diversos outros produtos.

28 Calado é a designação dada à profundidade a que se encontra o ponto mais baixo da quilha de uma embarcação. O 
calado mede-se verticalmente a partir de um ponto na superfície externa da quilha
29 CASTRO  JUNIOR,  Oswaldo  Agripino  de.  Direito  Portuário,  Regulação  e  Desenvolvimento.  2.  ed.  Belo
Horizonte: Fórum, 2011, p.215/216.
30 Art. 2ºPara os fins desta Lei, consideram-se: 
I  -  porto  organizado:  bem  público  construído  e  aparelhado  para  atender  a  necessidades  de  navegação,  de
movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias,  e cujo tráfego e operações
portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária;  
II  -  área  do  porto  organizado:  área  delimitada  por  ato  do  Poder  Executivo  que  compreende  as  instalações
portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado;

http://pt.wikipedia.org/wiki/Embarca%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilha_(n%C3%A1utica)
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A doutrina especializada31 define porto organizado como:  “um conceito essencialmente

funcional: um conjunto de atributos e instalações para que possa ser realizado o tráfego e as

operações portuárias.”.

Nessa perspectiva, e de acordo com o conceito acima delineado e a finalidade almejada

pela nova regulação portuária, qual seja, maior modernização portuária, bem como através da

interpretação do art. 2º, I da Lei nº 12.815/13, podemos entender como porto um conjunto de

instalações e infraestruturas, com acesso aquaviário, objetivando uma maior prestação de serviços

públicos fornecido pela união, todavia, este serviço poderá ser realizado por terceiro, através de

concessão, para que haja movimentação e armazenagem de mercadorias a serem transportadas

pela via marítima.

Outrossim,  seguindo  praticamente  no  mesmo  sentido  da  legislação  brasileira  atual,

podemos  notar  que  a  legislação  Espanhola  trouxe  em bojo  de  sua  legislação  portuária  “de

Puertos  del  Estado  y  de  la  Marina  Mercante  –  Real  Decreto  Legislativo  2/2011,  de  5  de

septiembre 201132”, a conceituação legal do que vem a ser porto.

Dessa forma, é possível notar que o verdadeiro significado do conceito de porto, deve ser

observado,  a  princípio,  pela  necessidade  de  instalações  adequadas  para  o  regular

desenvolvimento de uma atividade de grande complexidade, uma vez que além do fator humano,

há  necessidade  de  se  ter  elementos  naturais  e  artificiais,  para  que  haja  uma  boa  operação

portuária.

Assim,  temos  que  o  setor  portuário  é  um  complexo  de  atividades  que  necessita  ser

desempenhada para que haja atividade marítima, no sentido de efetuar carga e descarga dos mais

variados tipos de mercadorias (nacionais ou internacionais), além de ser um “cartão de visitas”

aos  países  mais  desenvolvidos,  demonstrando  a  capacidade/possibilidade  de  crescimento

econômico nacional.

31 GIBERTONI, Carla Adriana Comitre, Teoria e Prática do Direito Marítimo.2ª ed., 2005. Ed. Renovar, p.315.
32 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre 2011 – Ley de Puertos del Estado y de la Mariana Mercante.
Artículo 2. Puertos marítimos: Concepto.
1. A los efectos de esta ley, se denomina puerto marítimo al conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e
instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de
organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo
de estas actividades por la Administración competente.
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Outro ponto que merece ser destacado é em relação à exploração dos portos, a qual pode

ser dada de forma direta, e administração portuária será realizada pela própria União, ou de forma

indireta,  devendo  o  particular  explorar  a  atividade  portuária,  todavia,  tal  exploração  será

concedida através de concessão, permissão ou autorização33, os quais serão estudados em tópico

próprio.

Nesse passo, para que haja um regular desenvolvimento das atividades portuárias, além do

Conselho de Autoridade Portuária (CAP), a administração do porto, a qual poderá ser pública ou

privada, deverão, em conjunto, zelar pela regular atividade portuária, quais sejam: cumprir e fazer

cumprir as leis, os regulamentos dentre outros previstos no art. 17 e seguintes a regulamentação

portuária.

Por  outro  lado,  assim  como  na  lei  revogada  (Lei  n.°  8.630/93),  a  atual  legislação

portuária, trouxe em seu bojo a figura dos terminais de uso privado, vejamos.

2.2.2 Terminais de uso privado

Importante  ter  em  mente  que  grandes  empresas  possuem  um  grande  fluxo  de

movimentação de suas mercadorias e/ou produtos, principalmente pela via marítima,  e detém

gastos enormes com pagamento das mais diversas tarifas.

Primeiramente, cumpre destacar que a atual legislação traz consigo a figura dos terminais

de uso privado, diferentemente da legislação antiga, a qual trouxe o instituto dos terminais de uso

privativo,  sendo este subdividido nas seguintes modalidades: uso exclusivo e uso misto.  Este

tema será melhor estudo no tópico próprio, bem como verificaremos a problemática ocasionada

por esta divisão.

Assim, a lei revogada (Lei n.° 8.630/93) não trouxe nenhuma espécie de conceituação do

que  vem  a  ser  um  terminal  de  uso  privado,  diferente  do  novo  marco  regulatório,  o  qual

estabeleceu em seu art. 2º, IV34 o conceito legal desta figura.

Segundo  o  conceito  dado  pelo  legislador,  os  terminais  de  uso  privado  deverão  ser,

obrigatoriamente,  explorados fora da área de porto organizado,  destinados à movimentação e

armazenagem de mercadoria/cargas.

33 CASTRO  JUNIOR,  Oswaldo  Agripino  de.  Direito  Portuário,  Regulação  e  Desenvolvimento.  2.ª  ed.  Belo
Horizonte: Fórum, 2011, p. 160-162.
34 Art. 2º (...) IV - terminal de uso privado: instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora
da área do porto organizado.
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Na antiga lei portuária, houve grande discussão a respeito da autorização deste tipo de

terminal, uma vez que este era divido em uso privativo de uso exclusivo e de uso misto, sendo

que  no  último  poderia  haver  a  movimentação  de  carga/mercadorias  de  terceiros,  todavia,

estudaremos este tema mais adiante.

Nessa perspectiva, e tendo em vista que o surgimento dos terminais de uso privado se deu

em  decorrência  da  resolução  legítima  de  empresas  privadas  em  atender  suas  necessidades,

importante se faz delinear a conceituações desta instalação portuária.

A  doutrina  especializada  conceitua  o  terminal  de  uso  privativo  como  sendo  uma:

“instalação,  não  integrante  do  porto  público,  construída  ou  a  ser  construída  por  empresa

privada ou entidade pública para a movimentação ou movimentação e armazenagem de carga

própria, destinada ou proveniente de transporte aquaviário”35.

Desta maneira, podemos notar que o legislador, ao permitir e regulamentar a exploração

deste tipo de terminal  por empresas de navegação ou empresas que necessitam deste tipo de

serviço para realizar de forma mais dinâmica suas atividades econômicas,  está prestigiando o

princípio da livre concorrência e da iniciativa privada como meio salutar ao desenvolvimento

econômico nacional.

Ponto importante que merece ser referendado é a exclusão dos terminais de uso privativo

na modalidade  mista  da atual  legislação regulatória.  Na Lei  n.°  8.630/93 (revogada),  em seu

art.4º, II, “b”, previu a possibilidade de criação de terminais de uso privativo misto, os quais

poderiam  movimentar,  armazenar  e  escoar,  além  de  carga  própria,  de  terceiros  também,

respeitados alguns parâmetros que serão posteriormente explicitados.

Todavia, em que pese a grande funcionalidade deste tipo de terminal (privativo de uso

misto),  este foi objeto de diversas discussões judiciais,  pois assim como os terminais  de uso

privativo exclusivo, os de uso misto também seriam efetuados através de mera autorização do

poder concedente, o que, para muitos, violaria o mandamento constitucional da licitação, uma vez

que  esta  modalidade  seria,  em  verdade,  um  porto  público  tendo  em  vista  que  iria  escoar

mercadoria de terceiros.

2.3. Títulos habilitantes para a exploração de serviço portuário.

35 CASTRO  JUNIOR,  Oswaldo  Agripino  de.  Direito  Portuário,  Regulação  e  Desenvolvimento.  2.  ed.  Belo
Horizonte: Fórum, 2011, p.163.
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Ab initio, cumpre esclarecer que a concessão, bem como a permissão são, em verdade,

uma delegação que a Administração Pública realiza, mediante processo licitatório (art. 175 da

CRFB/88), a um terceiro, o qual realizará de forma privada atividade eminentemente pública,

devendo ser regida pelo direito público o seu contrato firmado.

Nesse passo, como se sabe, compete, primordialmente a exploração da atividade portuária

pela União, conforme expressamente mencionado pela CRFB, em seu art. 22, XII, alínea “d”,

bem como pelo art. 1º da Lei 12.815/13.

Todavia,  como  ressaltado  pelos  artigos  acima  destacados,  a  União  poderá  permitir  a

exploração  desta  atividade  pelo  setor  privado,  através  dos  seguintes  institutos:  autorização,

concessão e permissão. 

Antes de analisarmos detidamente cada instituto mencionado, devemos, primeiramente,

verificar o que é considerado como serviço público, uma vez que é necessário identificar se nos

terminais  de  uso  privados  o  serviço  prestado  a  terceiros,  tendo  em vista  a  possibilidade  de

movimentação de carga de terceiros, será ou não de caráter público.

2.3.1 Serviço público

A conceituação e definição de serviço público é um tema altamente divergente entre os

estudiosos do Direito Administrativo36, uma vez que estes não conseguem chegar a um consenso

do que vem a ser ou precisar, de forma mais clara, o que é um serviço público37.

Em meio a toda divergência sobre este tema, importante destacar que a expressão serviço

público possui dois sentidos fundamentais, quais sejam:  i) subjetivo, a qual deve ser entendido

como a execução da atividade estatal direcionada à coletividade, sendo exercida por um órgão do

Estado;  e,  ii)  objetivo,  este  sentido  fundamental  leva  em  consideração  a  própria  atividade

exercida pelo Estado e/ou seus agentes.38

Como dito acima, o conceito de serviço público é intensamente discutido pela doutrina,

nesse sentido, podemos destacar as seguintes conceituações:

36 Podemos citar: Hely Lopes Meirelles; Maria Sylvia Zanella Di Pietro; José dos Santos Carvalho Filho, dentre
outros estudiosos, inclusive no âmbito internacional (Andrè de Laubadère; Fritz Fleiner).
37 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo, 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p.295.
38 RIVERO, Jean.  Droit Administratif, Dalloz, Paris, 1977, p. 424,  apud, CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo, 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.295.
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De forma simples, José dos Santos Carvalho Filho39 conceitua o serviço como sendo uma

“atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime público, com

vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade”

Além do conceito acima, Maria Sylvia Zanella Di Pietro40 define serviço público como

sendo:

toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por
meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer  concretamente às necessidades
coletivas, sobe regime jurídico total ou parcialmente de direito público

Outra conceituação fornecida é a de Hely Lopes Meirelles41, o qual assevera o seguinte:

“Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas

e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou

simples conveniências do Estado.”.

Marcelo  Caetano  afirma  que42:  “Chamamos  serviço  público  ao  modo  de  atuar  da

autoridade pública a fim de facultar, por modo regular e contínuo, a quantos deles careçam, os

meios idôneos para satisfação de uma necessidade coletiva individualmente sentida”.

Podemos  notar,  conforme  acima  transcrito,  que  inexiste  consenso  do  que  vem a  ser

serviços, estando, no entanto presentes alguns itens que lhes são comuns, quais sejam: i) presença

do  Estado  na  execução  do  serviço  ou  por  um  terceiro,  ii)  satisfação  de  necessidade  da

coletividade, e iii) será regido pelo regime público.

Seguindo  esta  mesma  orientação,  citamos,  também,  o  conceito  idealizado  por  Celso

Antônio Bandeira de Mello43.

39 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo, 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p.297.
40 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.  Direito Administrativo. Atlas, 1993, p. 80, apud, CARVALHO FILHO, José
dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.297.
41 MEIRELLES,  Hely  Lopes.  Direito  Administrativo  Brasileiro,  São  Paulo:  Malheiros,  1993,  p.  289,  apud,
CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo, 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p.295
42 CAETANO, Marcelo.  Manual  de Direito Administrativo,  Vol.  II.  Lisboa 1973,  p.  1043,  apud,  CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.297.
43 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de Direito Administrativo, 29.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p.
687.
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Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material
destinada  à  satisfação  da  coletividade  em  geral,  mas  fruível  singularmente  pelos
administrados,  que  o Estado  assume como pertinente  a  seus deveres  a  presta  por  si
mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto,
consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais - , instituído em
favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo

Dessa forma, diante das mais variadas conceituações delineadas, é notório, assim como

falamos, que inexiste qualquer tipo de unanimidade quanto a real definição do que vem a ser

serviço público.

Assim,  deverá  ser  considerado  como serviço  público,  a  princípio  e  em linhas  gerais,

aqueles serviços prestados pelo Estado ou seus delegados, os quais visam a exercer um atividade

dirigida à coletividade, sendo esta atividade regida pelo direito público.

Porém, existem atividades que, apesar de ser exercida por terceiro com autorização do

Estado, não são, necessariamente, um serviço público, uma vez que sua finalidade principal é

atender a própria necessidade do terceiro que explora a atividade.

Nesse passo, o serviço portuário, como os Portos Públicos e Arrendamentos, por exemplo,

são regidos pelo direito público e são, a princípio, serviços púbicos, uma vez que uma entidade

privada  explora  atividade  através  de  concessão  do  Estado  para  atender  finalidades  outras,

atuando, assim, em substituição ao Estado na atividade desempenhada.

Todavia, no que diz respeito aos Terminais de Uso Privado, conforme restou consignado

no item próprio,  este  possui  como finalidade  a movimentação/armazenagem de suas próprias

cargas, bem como cargas de terceiros que possuem algum vínculo comercial com o autorizatário

do terminal.

O fato de o Terminal de Uso Privado ter a possibilidade de movimentar carga de terceiro

não caracteriza que o serviço realizado é público. Como vimos, por mais que a exata definição do

que vem a ser serviço público seja imprecisa, destacamos que existem alguns pontos em comum.

Então, por mais que esta atividade portuária seja explorada por um terceiro que não o

Estado, inexiste qualquer serviço prestado a coletividade ou que tenha finalidade de satisfazer

alguma necessidade coletiva.

Sendo assim, pode ser descaracterizada a inclusão dos Terminais de Uso Privado como

sendo um serviço público, o que, por conseguinte, faz com que seja uma verdadeira atividade

econômica regida pelas normas de direito privado.



31

2.3.2 Concessão de serviço público

O instituto da concessão encontra seu fundamento constitucional nos art. 21, XII (para

fins de exploração da atividade portuária e outras atividades que envolvem a própria soberania do

Estado, bem como matérias de grande importância nacional) e 175, ambos da CRFB/88.

Ponto importante que deve ser claro é que a concessão de serviço público se faz diferente

da autorização, uma vez que a primeira possui um sistema de exploração com maior rigor, como

se verá,  será uma atividade  explorada pelo concessionário a  qual  terá  caráter  eminentemente

público, mesmo que a atividade seja executada por empresa privada.

Nessa perspectiva, vale destacar a conceituação dada por José dos Santos Carvalho Filho,

que assim define a concessão:

Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a  Administração
Pública transfere à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas a execução de certas
atividades de interesse coletivo, remunerada através do sistema de tarifas pagas pelos
usuários. Nessa relação jurídica a Administração Pública é denominada de concedente,
e, o executor do serviço, de concessionário.44

Dessa forma,  podemos  notar  que a  concessão será,  em regra,  a  transferência  de uma

atividade eminentemente pública a terceiros, seja pessoa jurídica ou consórcio de empresas, para

a exploração de atividade de interesse público à sociedade.

Assim, nesse mesmo sentido se manifesta Celso Antônio Bandeira de Mello45, o qual aduz

que a concessão é:

o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém
que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e
alteráveis  unilateralmente  pelo  poder  Público,  mas  sob  garantia  contratual  de  um
equilíbrio econômico-financeiro,  remunerando-se pela próprio  exploração  do serviço,
em geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço.

44 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo, 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p.338.
45 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de Direito Administrativo, 29.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p.
717-718.
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Nesse contexto, vale destacar que os arts. 2º, inciso II e 4º da Lei nº 8.987/9546 trouxeram

a conceituação legal do instituto da concessão.

Dessa maneira,  a concessão será consubstanciada por um contrato administrativo,  com

todas as cláusulas atinentes a este tipo de contrato, na qual o poder concedente delega ao ente

privado a atribuição em explorar determinada atividade de caráter público.

Cabe  frisar,  também,  que  a  concessão  deverá  respeitar  os  tramites  licitatórios,  na

modalidade de concorrência, uma vez que, como já aduzido acima, a empresa concessionária irá

explorar  uma atividade  pública,  não  devendo ser  qualquer  empresa  que  assuma este  tipo  de

responsabilidade,  deverá  a  concessionária,  portanto,  preencher  todos  os  requisitos  legais

pertinentes ao caso.

Nesse passo, o novo marco regulatório previu em seu art. 4º e seguintes que o instituto da

concessão deverá ser aplicado quando a exploração da atividade portuária  for essencialmente

pública, abarcando a concessão de portos organizados.

Nesse sentido, em sendo outorgada a concessão para a exploração do Porto Organizado

pela ANTAQ, esta concessão poderá ou não se precedida de obra pública, assim como todo e

qualquer tipo de concessão de serviço público47.

Importante  destacar  que  o  art.  5ª  da  lei  enumera  diversas  cláusulas  e  condições  que

deverão estar presentes no contrato administrativo de concessão de um porto organizado.

Outrossim,  vale  destacar  que,  como  o  intuito  da  nova  legislação  é  a  modernização

portuária e fomento da competitividade, as obras e modernizações realizadas serão revertidas em

favor do poder concedente, conforme expressa previsão do art.5º, § 2º da lei.

Assim, tem-se na concessão dos portos organizados, uma concessão precedida de obra

pública,  que  ante  a  necessidade  da  realização  de  investimentos  de  grande  vulto,  o  poder

concedente atribui  este encargo ao concessionário,  o qual poderá explorar  a atividade,  sendo

remunerado por tarifas cobradas do usuário dos serviços.

46 Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
 II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na
modalidade de concorrência,  à pessoa jurídica ou consórcio de empresas  que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
Art. 4o A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante
contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.
47 SOUZA JUNIOR, Suriman Nogueira de, Regulação Portuária: A regulação jurídica dos serviços públicos de infra-
estrutura portuária no Brasil.. São Paulo: Saraiva, 2008, p.86
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No caso em comento, uma vez concedido a uma concessionária a exploração deste tipo de

atividade, deverá ela atender a todas as condições contratuais estabelecidas, bem como realizar as

obras de modernização do porto,  a fim de que a mens legis tenha  cumprimento,  qual  seja,o

desenvolvimento portuário e, subsequentemente, o desenvolvimento nacional e econômico.

Portanto, ante as conceituações trazidas a colação, percebemos que a concessão de serviço

público será feita a um terceiro integrante ou não da iniciativa privada, uma vez que existe a

possibilidade  da  administração  pública  indireta  ou  sociedade  de  economia  mista  de  terem

interesse  neste  tipo  de exploração,  para  atuar  naquele  determinado serviço,  sem entretanto  o

serviço perder sua essência, qual seja, natureza pública.

Por derradeiro, dizemos que a concessão poderá ser explorada pela iniciativa privada ou

não, pois não podemos esquecer  da Parceria-Público-Privada (PPP), a qual é regida pela Lei

11.079/04.

A figura das PPP’s deve ser entendida como uma colaboração firmada entre Estado e a

iniciativa privada. Nesse sentido, Marçal Justen Filho48:

Parceria público-privada é um contrato organizacional, de longo prazo de duração, por
meio da qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar obra pública e (ou)
prestar serviço público, com ou sem direito à remuneração, por meio da exploração da
infraestrutura,  mas  mediante  uma  garantia  especial  e  reforçada  prestada  pelo  poder
público, utilizável para a obtenção de recursos no mercado financeiro.

Conforme podemos verificar na legislação que regulamenta a PPP, notamos que o valor

mínimo para que possa ser celebrada esta parceria é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)

– art. 2ª, §4º -; o prazo para a concessão desta parceria será de no mínimo de 5 anos e máximo de

35 anos – art. 5º, I da legislação, dentre outras garantias e obrigações que devem estar presentes

no contrato celebrado entre a Administração pública e o ente privado, os quais possuem previsão

nos arts. 5º, 6º, 8º, dentre outros.

48 JUSTEN FILHO, Marçal.  Curso de direito administrativo. 2º ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 549.,
apud,  CASTRO JUNIOR,  Oswaldo  Agripino de.  Direito  Portuário,  Regulação  e  Desenvolvimento.  2.  ed.  Belo
Horizonte: Fórum, 2011, p.404 .
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Porém, existem fatores que prejudicam na difusão da PPP pelo Brasil, quais sejam:  i) o

medo da administração pública e ii) a lucratividade que a iniciativa privada poderá ter utilizando

a PPP49. Contudo, mesmo com a identificação destes fatores de prejudicialidade, a PPP é uma

importante ferramenta para a realização de projetos de construção.

Levando em consideração os dois fatores acima, podemos entender o fato de que até hoje

não  existe  no  Estado  brasileiro  qualquer  projeto  para  a  utilização  de  uma  PPP  no  setor

portuário/transporte  aquaviário50,  diferente  do  ocorrido  com  outros  modais  (ferroviário  e

rodoviário), os quais possuem projetos deste tipo51.

Assim com no Brasil, a União Europeia, local onde estão os maiores portos do mundo, e

se destaca pelo enorme fluxo de movimentação e valor agregado, também não possui este tipo de

parceria público-privada, existindo, somente,  uma maior colaboração da iniciativa privada em

alguns projetos para seu crescimento52.

Portanto, em vista de alguns requisitos importantes para a concessão desta parceria entre a

Administração Pública e o ente  privado (investimento  mínimo de R$ 20.000.000, bem como

fixação de prazo mínimo para exploração da atividade, conforme verificamos acima), podemos

entender o motivo da não realização deste tipo de projeto no Brasil.

 Todavia,  em  que  pese  inexistência  de  PPP  no  setor  aquaviário,  esta  parceria  é

inteiramente viável, em tese, desde que obedeça aos ditames legais previstos na Lei nº 11.079/04.

2.3.3 Permissão de serviço público

49 PESTANA,  Márcio.  A  concorrência  pública  na  parceria  público-privada  (PPP). São  Paulo:Atlas,  2006.  p.8,
apud,.CASTRO JUNIOR,  Oswaldo  Agripino  de.  Direito  Portuário,  Regulação  e  Desenvolvimento.  2.  ed.  Belo
Horizonte: Fórum, 2011, p.405.
50 CASTRO  JUNIOR,  Oswaldo  Agripino  de.  Direito  Portuário,  Regulação  e  Desenvolvimento.  2.  ed.  Belo
Horizonte: Fórum, 2011, p.415.
51 Ibidem, p.416.
52 Ibidem, p.419.
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No que diz  respeito  à  permissão,  inicialmente  podemos destacar  a  conceituação legal

fornecida pelo art.  2º, IV da Lei  n.° 8.987/95, a qual expressamente diz  que a permissão de

serviço público é “a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços

públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para

seu desempenho, por sua conta e risco”.

Nesse passo, Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua o instituto da permissão53 54 de

serviço público como sendo um:

ato unilateral e precário,  intuitu personae, através do qual o Poder Público transfere a
alguém o desempenho de um serviço de sua alçada, proporcionando, à moda do que faz
na concessão, a possibilidade de cobrança de tarifas dos usuários. Dita outorga se faz por
licitação  (art.  173  da  Constituição  Federal)  e  pode  ser  gratuita  ou  onerosa,  isto  é,
exigindo-se do permissionário pagamento(s) como contraprestação

Além do art.  2º  da Lei  nº 8.987/95 acima transcrito,  deve ser observado o art.  40 da

mesma lei, o qual é expresso em afirmar que a permissão de serviço público será formalizada

através de contrato.

Ora, a permissão de serviço público trata-se de um ato administrativo ou de um contrato?

Existe aqui grande divergência doutrinária em relação à definição da natureza jurídica da

permissão.

Aderindo  ao  pensamento  que  a  natureza  jurídica  da  permissão  é  um  contrato

administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, conforme entendimento explicitado em sua obra

“Manual de Direito Administrativo”55.

53 Conceito de permissão formulado pelo José dos Santos Carvalho Filho, em seu Manual de Direito Administrativo.
27ª  Edição,  p.  381 “Permissão de Serviço Público é o contrato  administrativo através  do qual  o  poder publico
(permitente)  transfere  a  um  particular  (permissionário)  a  execução  de  certo  serviço  público  nas  condições
estabelecidas em normas de direito público, inclusive quanto à fixação de valor das tarifas.” Mesmo conceituando
este instituto com grande qualidade que lhe é peculiar, resolvemos não adotá-la, tendo em vista a ausência de uma
importante distinção deste instituto com o da concessão, qual seja, a precariedade do ato ou contrato administrativo. 
54 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 29ªed., São Paulo: Malheiro, 2011, p. 774-
785.
55 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p. 382
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Importante deixar claro que o doutrinador acima destacado, em sua obra, fez questão de

referendar seu antigo entendimento em relação à natureza jurídica da permissão, o qual entendia

ser um ato administrativo, todavia, tendo em vista a incongruência normativa e jurisprudencial56,

foi  forçado  a  seguir  o  mesmo entendimento,  o  qual  passou a  adotar  que  a  permissão  é  um

contrato administrativo, conforme asseverado acima.

Inclusive, este, também, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual

no julgamento da ADI nº 1.491-DF, “afastou qualquer distinção conceitual entre a permissão e

concessão, ao conferir àquela o caráter contratual próprio desta”57. Assim, o STF afirmou, de

forma categórica, que a permissão é um contrato administrativo, convalidando, assim, a previsão

do art. 40 da Lei nº 8.987/95.

Em sentido diametralmente diverso, Celso Antônio Bandeira de Mello58 aduz o seguinte:

Com efeito,  qualquer  contrato  outorga  direitos  ao contratado  e  assegura-lhe,  quando
menos, direito à indenização se for extinto prematuramente ou em razão jurídica válida,
sendo certo, ademais, que os contratos “de adesão” – a menos que assim se qualifiquem
também os contratos administrativos – não ensejam aos contratantes, bem ao contrário
do que ocorre  com os contratos  administrativos,  a  possibilidade de extinção  por ato
unilateral de quem lhes redigiu as cláusulas.
Dada a irremissível cotradição existente no dispositivo sub examine, estamos em que a
solução há de ser a que deriva da natureza do instituto; aquela que lhe é tradicionalmente
reconhecida, isto é, a de ato unilateral e precário, significando este último qualificativo
que,  em  sendo  encerrada  a  permissão  por  decisão  do  permitente,  não  há  direito  à
indenização.

Assim, através do trecho acima destacado, é mais razoável entender que a permissão de

serviços seja um ato unilateral e precário e não um contrato administrativo.

Nesse sentido também entende Hely Lopes Meirelles59:

Ao contrário do que recomenda o Autor, contudo, o art. 40 da Lei 8.987/95 determina
que  a  permissão  seja  formalizada  mediante  contrato  de  adesão,  ajuste  de  Direito
Privado, que tem características  próprias e que não deveria ser utilizado para fins de
prestação  de  serviço  público.  Basta  considerar  que,  embora  formalizada  mediante
contrato, a permissão não perde seu caráter de precariedade e de revogabilidade por ato
unilateral do poder concedente, ideias incompatíveis com a noção de contrato privado.

56 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIn nº 1.491-DF. Plenário, Brasília, DF. Ministro Relator Carlos Velloso. 
Informativo nº 117, julho de 1998.
57 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIn nº 1.491-DF. Plenário, Brasília, DF. Ministro Relator Carlos Velloso. 
Informativo nº 117, julho de 1998.
58 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 29ªed.,São Paulo:. Malheiro, 2011, p. 782-
783
59 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.405-406.
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Pelas razões expostas, e pelas conceituações colacionadas acima, entendemos, também,

que permissão de serviço público trata-se, em verdade, de ato administrativo, independente de a

sua formalização ser feita através de contrato administrativo, uma vez que a permissão possui

como suas principais características a unilateralidade e precariedade, os moldes do explicitado

por Celso Antônio Bandeira de Mello e Hely Lopes Meirelles.

Nessa perspectiva,  por  entendermos  que  a  permissão  é  um ato  unilateral,  e,  por  esse

motivo  poderia  ser  interrompido/extinto  a  qualquer  tempo,  este  recairá  sobre  situações

transitórias, a qual, no caso de rescisão unilateral, não acarretaria muitos transtornos econômicos,

simplesmente pelo fato ser um ato precário, sendo descabida qualquer indenização60.

Então,  assim como a concessão,  o principal  objeto da permissão é a execução de um

serviço público, que visa a atender os anseios e necessidades da sociedade e administrados na

execução de um serviço de caráter público.

2.3.4 Autorização

Primeiramente, é importante remeter o presente instituto à nossa CRFB/88, em que seu

art.  21,  XII  menciona,  de  forma  explícita,  que  a  União  poderá  utilizar  da  autorização  para

conceder a terceiro o direito à explorar determinada atividade que, a princípio, seria competência

da União explorá-la.

Todavia, existe entendimento contrário, no qual haveria divergência em relação ao objeto

da concessão/permissão e autorização, sendo esta última destinada ao desempenho da atividade

do  próprio  interesse  do  autorizatário  e  a  concessão/permissão  como  institutos  próprios  de

prestação de serviço público.61

Nessa perspectiva, cumpre-nos esclarecer o que vem a ser o instituto da autorização de

serviço público. 

Segundo, a definição dada por José dos Santos Carvalho Filho, assevera que o instituto da

autorização  é  um  “ato  administrativo  discricionário  e  precário  pelo  qual  a  Administração

60 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p. 383-384.
61 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p. 408
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consente que o indivíduo desempenhe atividade de seu exclusivo ou predominante interesse, não

se caracterizando a atividade como serviço público.”62.

Nesse sentido, importante trazer a baila os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles63, que

assim aduz: “Serviços autorizados são aqueles que o Poder Público, por ato unilateral, precário

e discricionário, consente na sua execução por particular para atender a interesses coletivos

instáveis ou emergência transitória.”.  Arremata ainda dizendo que: “A modalidade de serviços

autorizados  é  adequada  para  todos  aqueles  que  não  exigem  execução  pela  própria

Administração, nem pedem especialização na sua prestação ao público, como ocorre com os

serviços de taxi, de despachante, (...)”.

Desta maneira, podemos notar que a autorização trata-se de verdadeiro ato administrativo,

dotado  de  precariedade  e  discricionariedade,  assim  como  o  instituto  da  permissão,  porém,

diferente deste instituto, a autorização é utilizada para serviços que desempenhem atividade com

exclusivo ou predominante interesse privado.

Outrossim,  cabe  destacar  que,  diferente  do  que  ocorre  nos  demais  institutos,  na

autorização,  a atividade mesmo que tenha interesse público envolvido, será entendida e vista

como uma atividade eminentemente privada64.

Vale destacar ainda o afirma Suriman Nogueira de Souza Junior65:

A incorporação ao direito brasileiro das noções europeias de “serviços econômicos e de
interesse geral” resultou na admissão legal do uso da autorização para a prestação, em
regime privado, de serviços públicos, assemelhando-se ao modelo norte-americano de
licenciamento das atividades públicas.

Nesse passo, a autorização permite que particular exerça atividade, a qual possui interesse

eminentemente privado, não devendo ser caracterizado como um serviço público. 

Dizemos isso, pois, conforme defendido por José dos Santos Carvalho Filho, que leciona

no sentido  de  que a  autorização  há  de  “refletir  interesse  exclusivo  ou predominante  de  seu

titular, ou seja, haverá na atividade autorizada interesse meramente privado, ainda que traga

alguma comodidade a um grupo de pessoas”66.

62 Ibidem, p. 408.
63 MEIRELLES, Hely lopres, Direito Administrativo Brasileiro. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.406.
64 SOUZA JUNIOR, Suriman Nogueira de, Regulação Portuária: A regulação jurídica dos serviços públicos de infra-
estrutura portuária no Brasil.. São Paulo: Saraiva, 2008, p.92
65 Ibidem, p.92
66 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p. 409.
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Vale destacar, ainda os ensinamentos de Alexandre Santos Aragão, no qual afirma que a

“autorização é titulo  jurídico  habilitante  do exercício  de um direito  particular,  o  título  que

outorga uma legitimação à autuação do particular”67

Portanto, podemos falar que autorização, significa dizer que será exercida uma atividade

com interesse puramente privado.

Outro ponto que merece breve explanação é em relação à autorização concedida pela Lei

nº  9.472,  de  16  de  julho  de  1997,  que  dispõe  sobre  a  organização  dos  serviços  de

telecomunicações  (Lei  Geral  de  Telecomunicações  –  LGT).  Esta  autorização  trata-se,  em

verdade, de um ato administrativo vinculado, diferente do acima explicitado.

Assim, deve ser entendido o ato administrativo vinculado68 como sendo: 

aqueles  em  que,  por  existir  prévia  e  objetiva  tipificação  legal  do  único  possível
comportamento da Administração em face da situação igualmente prevista em termos de
objetividade  absoluta,  as  Administração,  ao expedi-los,  não interfere  com apreciação
subjetiva alguma.

Por  outro  lado,  o  ato  administrativo  discricionário  é  diametralmente  distinto  do  ato

administrativo vinculado, uma vez que naquele a Administração possui poder e liberdade em

avaliar se irá ou não praticar aquele ato, conforme as explanações anteriormente aduzidas.

Assim,  a  discricionariedade  do  ato  administrativo  é  quando  a  Administração  possui

“margem  de  liberdade  de  avaliação  ou  decisão  segundo  critérios  de  conveniência  e

oportunidade  formulados  por  ela  mesma,  ainda que  adstrita  à  lei  reguladora da expedição

deles.”69

Dessa forma, a diferença primordial entre o ato administrativo vinculado e discricionário

é poder de liberdade que cada um permite à Administração para a prática do ato, sendo que no

primeiro a Administração fica adstrita aos limites e requisitos impostos pela legislação, diferente

do segundo, onde a Administração possui liberdade em decidir a prática do ato, utilizando-se,

assim, dos critérios de conveniência e oportunidade.

67 ARAGÃO,  Alexandre  dos  Santos.  Atividades  privadas  regulamentadas:  autorização  administrativa,  poder  de
polícia e regulação. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 3, p.29, abr./jun. 2005,
apud,  CASTRO JUNIOR,  Oswaldo  Agripino de.  Direito  Portuário,  Regulação  e  Desenvolvimento.  2.  ed.  Belo
Horizonte: Fórum, 2011, p. 167.
68 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 29ªed., São Paulo: Malheiro, 2011, p. 434.
69 Ibidem, p. 434.
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Então, de acordo com o art. 131, § 1º da Lei nº 9.472/97, a autorização concedida para a

exploração da atividade de telecomunicações é um ato administrativo vinculado.  Este mesmo

artigo é explícito em aduzir  que, estando presentes todos os requisitos, objetivos e subjetivos

especificados na legislação, deverá o Poder Público autorizar a exploração da atividade sob o

regime privado.

Portanto, estando presentes os requisitos constantes nos arts. 132 e 133 da Lei nº 9.472/97

(requisitos  objetivos  e  subjetivos),  deverá  Administração  Pública  autorizar  a  exploração  do

serviço de telecomunicações, não tendo qualquer tipo de margem para que o ato administrativo

não seja praticado, estando a Administração, assim, vinculada aos requisitos legais.

Nesse  passo,  como  deixamos  consignado  acima,  os  terminais  de  uso  privado  são

atividades exercidas fora do porto organizado, seja por empresa privada ou pública, o que não

possui o condão de modificar a natureza do interesse envolvido.

Assim, podemos notar que art.8º,  caput do atual marco regulatório portuário é expresso

em mencionar  que a  exploração  da atividade  portuária  através  dos  terminais  de uso privado

(art.8º, I da Lei n.° 12.815/13) será feito através de autorização fornecida pelo poder concedente.

Cabe destacar que a atual legislação estabeleceu nos §§ 1º e 2º70 da nova Lei dos Portos,

que a autorização será consubstanciada por um contrato de adesão e que o prazo estipulado neste

contrato será de até 25 anos de exploração da atividade.

Porém, este prazo pode ser prorrogado por períodos sucessivos, desde que obedecidos

alguns requisitos, previstos nos incisos I e II do § 2º da Lei 12.815/13.

No  inciso  II  do  artigo  supramencionado,  é  possível  perceber  o  caráter  modernista

intentado  pelo  legislador  ordinário,  uma  vez  que  estabeleceu  que  somente  prorrogará  a

autorização caso o autorizatário continue investindo na expansão e modernidade da instalação

portuária.

70Art.  8º  (...)  § 1o  A autorização será formalizada por meio de contrato de adesão,  que conterá  as  cláusulas
essenciais previstas no caput do art. 5o, com exceção daquelas previstas em seus incisos IV e VIII. 
§ 2o  A autorização de instalação portuária terá prazo de até 25 (vinte e cinco) anos, prorrogável por períodos
sucessivos, desde que: 
I - a atividade portuária seja mantida; e 
II  -  o  autorizatário  promova  os  investimentos  necessários  para  a  expansão  e  modernização  das  instalações
portuárias, na forma do regulamento. 
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Outro  ponto  que  merece  destaque  diz  repeito  à  precariedade  e  discricionariedade  da

autorização, uma vez que não há necessidade de ser realizado qualquer tipo de certame público, a

fim de verificar a existência de eventuais interessados à exploração dessa atividade, conforme

podemos notar no art. 9º da lei estudada.

Todavia, caso seja de interesse da Administração Pública, poderá a Agência Nacional de

Transportes Aquaviários (ANTAQ) solicitar que se realize a abertura de processo de chamada

pública, a fim de verificar e identificar a existência de interessados na obtenção de autorização de

instalação portuária, conforme art. 10 e seguintes da nova Lei dos Portos.

Através  da  análise  do  novo  marco  regulatório,  é  possível  perceber  que  o  legislador

ordinário não impôs qualquer tipo de requisito específico, seja de ordem objetiva ou subjetiva,

como o fez na Lei Geral de Telecomunicações, para, após o preenchimento destes requisitos,

poder autorizar a exploração da atividade.

Nessa  perspectiva  e  levando  em  consideração  a  diferença  existente  entre  ato

administrativo vinculado e discricionário, bem como a nova regulamentação portuária, não há

que  se  falar  em autorização  vinculada,  uma  vez  que  a  Administração  não  está  adstrita  aos

requisitos impostos pela legislação.

Conforme  podemos  perceber  pela  análise  da  nova  Lei  dos  Portos,  mesmo  que  o

interessado na exploração de um Terminal de Uso Privado preencha os requisitos legais, o poder

concedente não estará vinculado a isto, podendo, ainda, utilizar dos critérios de conveniência e

oportunidade para a prática do ato.

Resta então evidente que, a autorização prevista na atual legislação, bem como na antiga,

é um autorização dotada de precariedade e discricionariedade, podendo a administração, mesmo

que cumprido os requisitos da lei, autorizar ou não a exploração da atividade portuária.

Por tais motivos, a escolha da autorização para que o poder concedente estabeleça esse

vínculo  com  terceiro,  uma  vez  que  este  possui  como  característica  a  discricionariedade,  a

administração  somente  autorizará  aquela  pessoa  jurídica  que  reúna  os  requisitos  mínimos

estabelecidos, bem como tenha interesse no tipo de serviço explorado.
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Portanto, de plano podemos notar que os institutos da concessão e permissão de serviços

públicos, serão concedidos somente por meio de licitação, conforme dicção do art. 175 da CRFB/

88, tendo em vista que a atividade que será desempenhada por terceiros através destes institutos

serão  eminentemente  pública  e  de  interesse  público,  tendo  sua  remuneração  através  do

pagamento efetuado pelos usuários.

Assim, os institutos da concessão/permissão, irão se adequar melhor aos Portos Públicos,

pois o Estado poderá explorá-los direta ou indiretamente, conforme o já mencionado art. 21, XII,

“f” da CRFB/88, diferente dos terminais de uso privativo, o qual se amolda perfeitamente ao

instituto da autorização, pois, mesmo sendo uma atividade cujo interesse seja coletivo a atividade

desempenhada não possui natureza pública, mas sim natureza privada. 

2.3.5. Concessão e Permissão de serviço público: Semelhanças e distinções.

Ab initio, cumpre esclarecer que a concessão, bem como a permissão são, em verdade,

uma delegação que a Administração Pública realiza, mediante processo licitatório (art. 175 da

CRFB/88), a um terceiro, o qual realizará de forma privada atividade eminentemente pública,

devendo ser regida pelo direito público o seu contrato firmado.

Embora tais institutos sejam assemelhados, existem postos de dissonância entre eles, os

quais passaremos a expor.

A principal diferença entre tais institutos é a natureza jurídica de cada um, uma vez que na

concessão, a sua natureza jurídica é de contrato administrativo, diferente da permissão, a qual

existe entendimentos de que este instituto possui natureza jurídica de contrato de adesão71, uma

vez que o art. 40 da Lei 8.987/95 estabelece que a permissão de serviço público será formalizada

por este meio, bem como existe entendimento que se trata de um contrato administrativo, assim

como a concessão.

Todavia, conforme explicitado acima, ante a divergência doutrinária sobre a real natureza

jurídica, entendemos, assim como parte da doutrina, que a permissão é um ato administrativo,

tendo  em vista  que  este  possui  como  característica  a  precariedade  e  unilateralidade,  o  qual

acarreta diversas consequências.

71 Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos
desta  Lei,  das  demais  normas  pertinentes  e  do  edital  de  licitação,  inclusive  quanto  à  precariedade  e  à
revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente
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Outra importante diferença está no que diz respeito à precariedade da permissão, já que

atributo quer dizer que “o particular que firmou o ajuste com a Administração está sujeito ao

livre desfazimento por parte desta, sem que se lhe assista direito à indenização por eventuais

prejuízo.”72. Diferente da concessão, a qual o desfazimento do contato administrativo não poderá

ser feito por qualquer motivo, assistindo, ainda, o direito a perceber eventual indenização em caso

de prejuízo.

Vale destacar a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello73 a respeito da precariedade do

instituto da permissão:,

Dita  precariedade significa,  a  final,  que  a  Administração  dispõe  de  poderes  para,
flexivelmente,  estabelecer  alterações  ou  encerrá-las,  a  qualquer  tempo,  desde  que
fundadas  razões  de  interesse  público  o  aconselhem,  sem  obrigação  de  indenizar  o
permissionário.  Esta  ultima  característica,  aliás,  e  apontada  como  grande  ponto  de
antagonismo entre a permissão e concessão de serviço público, na qual o Poder público
também pode, por igual fundamento, alterar ou eliminar o vínculo que travara com o
concessionário,  ficando,  todavia,  assujeitado a  indenizá-lo pelos  agravos  econômicos
que destarte lhe cause.

Outra diferença essencial é em relação à pessoa que poderá explorar a atividade em cada

instituto, assim, quando se trata de uma concessão de serviço público, esta atividade somente

poderá ser explorada por pessoa jurídica, diferentemente da permissão, a qual a atividade poderá

ser explorada por pessoa jurídica, bem como por pessoa física.

Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho74, o qual

afirma que “a concessão pode ser contratada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, a

permissão só pode ser firmada com pessoa física ou jurídica. Extrai-se, portanto, que não há

concessão com pessoa física, nem permissão com consórcio de empresas.”

Assim, as diferenças acima destacadas são as mais delineadas pela doutrina especializada

em relação à concessão e permissão de serviço público. No que diz respeito às semelhanças, estes

institutos possuem diversas ligações.

Nesse  passo,  importante  colacionar  as  semelhanças  encontradas  por  José  dos  Santos

Carvalho Filho75, assim conclui que:

72 CARVALHO FILHO,José dos Santos  Manual de Direito Administrativo, 24a ed.,  Editora Lumen Juris, 2011,
p.384
73 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29a ed., Editora Malheiros, 2011, p.776.
74 CARVALHO FILHO,José dos Santos  Manual de Direito Administrativo, 24a ed.,  Editora Lumen Juris, 2011,
p.384
75 CARVALHO FILHO,José dos Santos  Manual de Direito Administrativo, 24a ed.,  Editora Lumen Juris, 2011,
p.384
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ambos os institutos: 1) sã formalizados por contratos administrativos; 2) têm o mesmo
objeto:  a  prestação  de  serviço  público;  3)  representam  a  mesma  forma  de
descentralização:  ambos  resultam de  delegação  negocial;  4)  não  dispensam licitação
prévia; e 5) recebem, de forma idêntica, a incidência de várias particularidades desse
tipo de delegação, como supremacia do Estado, mutabilidade contratual, remuneração
tarifária etc.

Dessa maneira, é possível notar que existem mais semelhanças do que diferenças entre os

institutos analisados, todavia, as diferenças existentes são de grande importância e podem causar

grande impacto na exploração pois, v.g., na permissão o contrato pode ser extinto a qualquer

momento, desde que tenha fundamento legal ou baseado em interesse público, estando, então, a

administração pública livre de pagamento de eventual indenização por danos causados.

Feita estas considerações, passaremos agora a analisar de forma específica o real objeto

deste  trabalho,  qual  seja,  o  Terminal  de  Uso  Privativo,  o  qual  possuía  previsão  na  antiga

legislação,  bem como suas  espécies  e,   também,  a nova figura introduzida  pelo novo marco

regulatório, os Terminais de Uso Privado.

Portanto,  as distinções  feitas  neste  capítulo  serão de grande valia,  para que possamos

saber a que título estes terminais devem ser explorados, se será através de concessão, permissão

ou autorização.
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DO NOVO MARCO REGULATÓRIO PORTUÁRIO

3.1. Problemática da antiga regulamentação dos Terminais de Uso Privativo

Inicialmente, importante destacar que a legislação portuária pretérita (Lei n.º 8.630/93)

fazia  menção  aos  terminais  de  uso  privativo,  os  quais  poderiam  ser  subdivididos  em:  uso

exclusivo e uso misto.

Nesse passo, como o próprio nome indica, os terminais de uso privativo exclusivo eram

utilizados pelos autorizados para movimentar e armazenar, única e exclusivamente, suas próprias

cargas, com a finalidade de desempenhar sua atividade empresarial.

Noutro giro, no que diz respeito aos terminais de uso privativo misto admitia-se que, em

caráter  complementar,  o  autorizado movimente  e armazene carga de terceiro,  desde que esta

atividade  seja  exercida  de forma eventual  e  subsidiária,  não podendo o volume de carga  de

terceiro  ser  superior  ao  volume  de  carga  do  autorizado  naquele  mesmo  terminal,  conforme

preceituavam os arts. 2º e 35 do já revogado Decreto nº 6.620/2008.76

Assim,  os  requisitos  da  eventualidade  e  subsidiariedade  impostos  pelo  Decreto  n.º

6.620/2008 (revogado), são verdadeiras limitações aos terminais de uso privativo misto, uma vez

que, caso houvesse extensa permissão na movimentação e armazenagem de carga de terceiros,

estes terminais iriam se constituir como verdadeiros concorrentes diretos aos terminais de uso

público.

76 Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se:
(…)
IX – Carga Própria – aquela pertencente ao autorizado, a sua controladora ou a sua controlada, que justifique por
si só, técnica e economicamente, a implantação e a operação da instalação portuária;
X - Carga de Terceiros - aquela compatível com as características técnicas da infraestrutura e da superestrutura do
terminal autorizado, tendo as mesmas características de armazenamento e movimentação, e a mesma natureza da
carga própria autorizada que justificou técnica e economicamente o pedido de instalação do terminal privativo, e
cuja operação seja eventual e subsidiária.
(...) 
Art. 35. As instalações portuárias de uso privativo destinam-se à realização das seguintes atividades portuárias:
I - movimentação de carga própria, em terminal portuário de uso exclusivo; 
II - movimentação preponderante de carga própria e, em caráter subsidiário e eventual, de terceiros, em terminal
portuário de uso misto; (...). [grifo nosso]
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Nesse passo,  a priori, é possível notar que o autorizado ao explorar um terminal de uso

privativo  misto,  poderá movimentar  carga  de terceiro,  desde  que esta  atividade  não se torne

prioritária ou de mais volume que a movimentação de sua própria carga.

Todavia,  em  que  pese  a  imposição  destes  critérios,  estes  estão  carregados  de  certa

subjetividade,  o  que,  por  si  só,  era  passível  de  deixar  os  autorizados  com  certo  grau  de

vulnerabilidade,  uma vez  que  não  é  possível  quantificar  ou  mensurar  o  que  vem a  ser  essa

eventualidade.

Dessa forma, importante colacionar ementa e trecho do recentíssimo acórdão julgado pelo

Tribunal de Contas da União (TCU) no julgamento do processo administrativo nº 005.605/2004-

577, vejamos:

PEDIDO  DE  REEXAME.  DETERMINAÇÃO  PARA  CORREÇÃO  DE  USO
IRREGULAR  DE TERMINAL PORTUÁRIO  DE USO  MISTO PARA
MOVIMENTAÇÃO  PREPONDERANTE  DE  CARGAS  DE  TERCEIROS.
PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. PROVIMENTO
(...)3. Ao apreciar a matéria, a Secretaria de Recursos - Serur, em pareceres uniformes,
opinou pelo não provimento do apelo, por considerar improcedentes os argumentos da
recorrente  e  entender  que,  nos  termos  da  legislação  pertinente,  os terminais de uso
privativo misto deveriam movimentar, preponderantemente, carga própria (fl. 70
do anexo 10, item 117), o que não estaria acontecendo no terminal de Pecém/CE.
4. Embora ajustada ao tempo em que foi exarada a instrução da Serur, sobrevém neste
momento novo contexto que, com as devidas vênias, faz-me divergir da unidade técnica.
O fato é que o Plenário desta Corte, na sessão do dia 6/3/2013, ao apreciar o processo
TC 015.916/2009-0, exarou o Acórdão 402/2013 que considerou improcedente denúncia
acerca do mesmo tipo de utilização irregular de outros terminais privativos.
5. No referido processo, atuando como Revisor, defendi que  não há na legislação de
regência  das  autorizações  do  tipo  das  concretamente  analisadas  nestes  autos
qualquer determinação sobre preponderância de movimentação de carga própria e
outros conceitos que apenas detalhariam o cálculo da preponderância e a definição
de carga própria (verticalização, cadeia econômica etc.). Nesse particular, mantenho
o mesmo pensamento a respeito da matéria,  de modo que aplico a este caso idêntica
análise que empreendi naquela oportunidade, a saber:
"15. No concernente à interpretação da Lei nº 8.630/1993, divirjo da Sefid e alinho-me
ao entendimento empregado pelo Ministro Relator. Vejamos o texto legal:
Art.  4º  Fica  assegurado  ao  interessado  o  direito  de  construir,  reformar,  ampliar,
melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, dependendo:
II  -  de  autorização  do  ministério  competente,  quando  se  tratar  de terminal de  uso
privativo, desde que fora da área do porto organizado, ou quando o interessado for titular
do domínio útil do terreno, mesmo que situado dentro da área do porto organizado.
II - de autorização do órgão competente, quando se tratar de Instalação Portuária Pública
de Pequeno Porte, de Estação de Transbordo de Cargas ou de terminal de uso privativo,
desde  que fora  da área  do porto organizado,  ou quando o interessado  for  titular  do
domínio útil do terreno, mesmo que situado dentro da área do porto organizado.
§ 2º A exploração da instalação portuária de que trata este artigo far-se-á sob uma das
seguintes modalidades:

77 BRASIL.  Tribunal  de  Contas  da  União.  Processo  Administrativo  nº  005.605/2004-5.  Acórdão  nº  1380/2013.
Plenário, Brasília, DF. Ministro Relator Aroldo Cedraz . 05/06/2013.
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I - uso público;
II - uso privativo:
a) exclusivo, para movimentação de carga própria;
b) misto, para movimentação de carga própria e de terceiros.
Art. 6º Para os fins do disposto no inciso II do art. 4º desta lei, considera-se autorização
a  delegação,  por  ato  unilateral,  feita  pela  União  a  pessoa  jurídica  que  demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
§ 1º A autorização de que trata este artigo será formalizada mediante contrato de adesão,
que conterá as cláusulas a que se referem os incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIS, XV, XVI, XVII e XVIII do § 4º do art. 4º desta lei.
§ 2º Os contratos para movimentação de cargas de terceiros reger-se-ão, exclusivamente,
pelas normas de direito privado, sem participação ou responsabilidade do poder público.
§ 3º As instalações de que trata o caput deste artigo ficarão sujeitas à fiscalização das
autoridades aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima. (grifos meus)
(...)
16. Verifica-se que a norma não indica nenhum percentual entre carga própria ou
de terceiros para os terminais de uso privativo misto. Ao contrário, o Estado retira-
se da relação entre o TUPM e o terceiro que utiliza de suas instalações, colocando a
relação como exclusivamente empresarial e de direito privado. A legislação afasta,
com isso, a incidência do art. 37, § 6º da Constituição Federal, verbis: "§ 6º - As pessoas
jurídicas  de  direito  público  e  as  de  direito  privado prestadoras  de  serviços  públicos
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
17. A questão é saber se a legislação poderia fazê-lo de maneira constitucional. Nesse
sentido, parece-me irrelevante o percentual entre carga própria e de terceiros. Dito
de  outra  forma:  a  modalidade  de terminais portuários  de uso  misto seria
inconstitucional,  porquanto a carga de terceiros,  qualquer que seja seu volume,
caracterizaria serviço público, devendo ser prestada por concessionário escolhido
em licitação pública?  Não é  o que leio  na  Constituição,  pois  não é  pelo fato  de
figurar  no art.  21  que os terminais portuários  não se  podem caracterizar  como
atividades  econômicas,  sujeitas  às  normas  de  direito  privado.  Nos  TUPMs,  os
agentes econômicos contratam livremente a prestação de um serviço, em evidente
relação  de  direito  civil.  Ao  Estado  fica  o  papel  de  regulador,  permeando  o
econômico com os valores da justiça social (art. 170 da CF). Caso o legislador seja
capaz de retirar  o caráter  de serviço  público dos TUP e dos TUPM, dando-lhe
características  de  atividade  econômica,  a  solução  de  portos  de  uso  privativo
exclusivo ou misto será perfeitamente constitucional. (grifo nosso)
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Assim,  é  possível  notar  que  é  entendimento  do  próprio  TCU  que  inexiste  qualquer

parâmetro  objetivo  para  a  fixação e  mensuração de como será a  movimentação  de carga  de

terceiros pelos terminais de uso privativo misto.

Inclusive,  houve elaboração  de  parecer78 por  Luiz  Roberto  Barroso,  o  qual,  de  forma

expressa,  asseverou  que  inexiste  qualquer  tipo  de  parâmetro  estabelecido  para  mensurar  a

quantidade de movimentação de carga de terceiro que poderá ser tolerada, vejamos:

Inexiste  na  Lei  8.630/93  dispositivo  que  determine  ou  limite  de  forma  particular  o
montante de carga de terceiro que poderá ser movimentada pelos terminais privativos
mistos, não havendo em ponto algum qualquer relação de proporcionalidade entre esta e
a carga própria a ser movimentada. Até porque, nos termos da legislação, o risco do
negócio em tais hipóteses será de investidor privado, titular do terminal, e suas relações
com os terceiros que contratam a movimentação de suas cargas serão regidas pelo direito
privado. Assim, de acordo com o regime da Lei nº 8.630/93: (i) inexiste regra legal que
imponha  limitações  específicas  ao  volume  de  carga  de  terceiros  que  pode  ser
movimentado pelos terminais privativos de uso misto; e (ii) a capacidade de um terminal
pode ser empregada complementarmente para a movimentação de carga de terceiros.

Portanto, ficou mais que claro que inexiste qualquer tipo de parâmetro para se saber qual

será o quantitativo de carga de terceiro que determinado terminal de uso privativo misto poderá

movimentar, sem que haja qualquer tipo de imbróglio.

Outro ponto importante a ser analisado acerca da problemática que envolvia os terminais

de uso privativo misto é em relação a necessidade ou não de realização de licitação para que fosse

permitida a exploração desta atividade portuária.

Como se sabe, inclusive é expressamente previsto na legislação portuária revogada, para

que para que haja exploração dos terminais de uso privativo, seja exclusivo ou misto, deverá ser

outorgada uma autorização pelo poder público, a fim de que legalizasse esta atividade. Todavia,

para alguns, a outorga de uma autorização para a exploração de um terminal de uso privativo

misto estava em desacordo com a legislação constitucional, uma vez que este tipo de terminal, na

realidade,  seria  um  porto  público,  o  qual  deveria  ser  concedido  a  exploração  através  de

licitação.79

Nessa perspectiva, é imperioso frisar que o porto público e os terminais de uso privativo

possuem naturezas distintas.

78 BARROSO,  Luis  Roberto.   Parece  sobre  Terminais  Portuários  de  Uso  Privativo  Misto.  Regime  Jurídico.
Invalidade do Decreto Regulamentar. 11 de abril de 2011
79 BARROSO,  Luis  Roberto.   Parece  sobre  Terminais  Portuários  de  Uso  Privativo  Misto.  Regime  Jurídico.
Invalidade do Decreto Regulamentar. 11 de abril de 2011
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Em relação ao porto público, este é, essencialmente, um serviço público, diferente dos

terminais  privados,  os  quais  teriam  natureza  econômica,  uma  vez  que  refletem  interesses

privados.  Vejamos,  então,  os  ensinamentos  de  Luiz  Roberto  Barroso,  amparados  por  Carlos

Augusto da Silveira Lobo e Diogo Figueiredo Moreira Neto, respectivamente.80 81 

Diversos  autores  passaram  a  entender  que  a  Lei  nº  8.630/93  conferiu  aos  portos
natureza jurídica bipartida. Os terminais organizados sendo classificados como serviço
público, ao passo que os terminais privativos encerrariam atividade econômica, já que
não se caracterizam pela continuidade e universalidade, próprias dos serviços públicos.

Dessa maneira, é forçoso notar a existência de controvérsia sobre a natureza jurídica do

porto público e do terminal de uso privativo, controvérsia esta que, inclusive, deu origem à duas

ações perante o Supremo Tribunal Federal, quais sejam: ADPF nº 139 e ADI 929-0/DF, ambas

pendentes de julgamento pela Corte.

Nestas ações, além de outras questões relativas ao setor portuário, discute-se, também, os

seguintes82 temas:

 ADI nº 929-0/DF - Discute a constitucionalidade da movimentação de carga de

terceiros  pelos  terminais  portuários  de  uso  privativo  misto,  a  qual  está

questionando a inexistência de licitação na hipótese dos terminais de uso privativo

na modalidade  de uso misto,  bem como a necessidade  de sujeição  ao regime

jurídico público;

 ADPF nº 139 – Possui como tese a necessidade de interpretação de dispositivos

da CRFB/88, quais sejam, arts. 21, XII e 175, no sentido da obrigatoriedade de

prestação de serviço portuário somente sob o regime de direito público e mediante

licitação.

80 SILVEIRA LOBO, Carlos Augusto.  Revista de Direito Administrativo. 220:26, 2000. ,  apud,  BARROSO, Luis
Roberto.   Parece  sobre  Terminais  Portuários  de  Uso  Privativo  Misto.  Regime  Jurídico.  Invalidade  do  Decreto
Regulamentar. 11 de abril de 2011.
81 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, p. 427, apud, BARROSO, Luis Roberto.
Parece sobre Terminais Portuários de Uso Privativo Misto. Regime Jurídico. Invalidade do Decreto Regulamentar.
11 de abril de 2011.
82 BARROSO,  Luis  Roberto.   Parece  sobre  Terminais  Portuários  de  Uso  Privativo  Misto.  Regime  Jurídico.
Invalidade do Decreto Regulamentar. 11 de abril de 2011
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Assim, podemos notar que existe discussão sobre a necessidade ou não de licitação em

relação à outorga na exploração dos terminais de uso privativo misto, os quais estavam, e assim

continuam, sendo realizados através de mera autorização.

Desse modo, muito se questionou em relação a competitividade que o terminais poderiam

exercer em relação aos portos públicos, uma vez que estes poderiam ser concedidos e, tendo em

vista que estariam sob a égide de um regime privado, haveria um menor custo em relação aos

portos públicos, ocasionando, assim, uma assimetria na competitividade.

Inclusive,  este  tema  já  foi  abordado  pelo  TCU  em um julgamento/voto  de  processo

administrativo83, vejamos:

3.2. Alegação: estaria havendo ofensa ao art. 21, inciso XII, alínea "f", c/c o art. 175,
ambos  da  Constituição  Federal,  pois  os Terminais de Uso Privativo  Misto (TUPM)
estariam realizando prestação de serviço público em regime de direito privado e
sem prévia licitação, tendo em vista exatamente o fato de que os TUPM estariam
movimentando  predominantemente  cargas  de  terceiros  e  não  cargas  próprias,
como determina a referida legislação.
3.2.1.  Conclusão:  para  o  deslinde  deste  processo,  a controvérsia  envolvendo  a
constitucionalidade  ou  não  das  normas  fundamentadoras  das  autorizações  foi
considerado  que  a  matéria  não  é  decisiva,  ante  o  entendimento  do  relator  no
sentido de que o Ministério dos Transportes  e,  posteriormente,  a Antaq agiram
estritamente dentro do que previa a legislação, particularmente o art. 6º da Lei nº
8.630/93 e os arts.  13, inciso V, e 14, inciso III,  alínea c,  da Lei nº 10.233/2001,
quanto ao uso da autorização como sendo o instrumento jurídico adequado para a
outorga dos Terminais de Uso Privativo Misto.
3.3.  Alegação:  estaria  havendo concorrência  assimétrica  dos terminais privativos
de uso misto em relação aos terminais de uso público (localizados dentro das áreas
dos portos organizados), o que estaria causando para estes últimos desequilíbrio
econômico-financeiro e perda de competitividade, uma vez que aqueles operam sob
condições legais mais flexíveis.
3.3.1. Conclusão: o relator rejeita essa alegação com base em conclusão do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que concluiu no sentido da inexistência
da  alegada  concorrência  assimétrica  ao  analisar  a  matéria  no  âmbito  de  suas
competências.  Considerou,  ainda,  salutar  a  concorrência  entre
os Terminais Públicos e os Privados, como forma de incrementar a eficiência do
setor portuário.
3.4.  Alegação:  estaria  havendo  prejuízos  para  os  trabalhadores  portuários,  já  que
os terminais privativos de uso misto, ao contrário dos terminais de uso público, não são
obrigados a contratar trabalhadores por intermédio do Órgão de Gestor de Mão-de-Obra
(OGMO),  que  preza  por  melhores  condições  de  trabalho  e  maior  remuneração  do
pessoal. (grifo nosso)

83 BRASIL.  Tribunal  de  Contas  da  União.  Processo  Administrativo  nº  015.916/2009-0,  Acórdão  nº  0402/2007.
Plenário, Brasília, DF. Ministro Relator Raimundo Carreiro. 06/03/2013.
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Segundo afirmou a decisão  acima colacionada,  inexiste  qualquer  tipo de concorrência

assimétrica entre os terminais de uso privativo misto e os portos públicos, considerando, ainda,

tal concorrência como salutar para incremento ao setor portuário.

Dessa forma, podemos perceber que legislação portuária pretérita possuía diversas críticas

e divergências no que diz respeito à exploração dos terminais de uso privativo. As principais

questões  que  causaram  divergência  na  doutrina,  bem  como  na  prática  portuária  foram  os

destacados acima,  quais  sejam, movimentação de carga de terceiro  e  necessidade  ou não de

prévia licitação para exploração de um terminal privativo misto.

Contudo, como veremos a seguir, tais complicadores deixam de existir na atual legislação,

uma vez que é objetivo do novo marco regulatório fomentar a concorrência saudável, bem como

o desenvolvimento nacional e econômico. 

Portanto,  as  questões  abordadas  nesse  tópico,  deixaram  pelo  menos  em um primeiro

momento, de ser efetivamente um problema, conforme passaremos a expor.

3.2. Nova regulamentação portuária dos Terminais de Uso Privado e os objetivos traçados

pelo legislador ordinário

Logo  de  início,  podemos  notar  uma  pequena  diferenciação  introduzida  pela  atual

legislação portuária, qual seja, esta trouxe a figura dos terminais de uso privado, extinguindo,

então, com as subespécies (terminais de uso privativo misto e exclusivo) previstas na antiga Lei

dos Portos (Lei n.° 8.630/93).

Cabe destacar que a própria legislação não trouxe qualquer tipo de divisão em relação aos

terminais de uso privado em seu art. 2º, IV e 8º, I84, sendo, então, esta nova figura diametralmente

distinta dos terminais de uso privativo da antiga regulação.

Assim, primeira questão que nos vem a mente é, nesta nova figura, é possível que haja

movimentação de carga de terceiro, assim como na legislação antiga?

84 Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:  IV - terminal de uso privado: instalação portuária explorada
mediante  autorização  e  localizada  fora  da  área  do  porto  organizado;.  Art.  8º  Serão  exploradas  mediante
autorização,  precedida  de  chamada  ou  anúncio  públicos  e,  quando for  o  caso,  processo  seletivo  público,  as
instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado, compreendendo as seguintes modalidades:  I -
terminal de uso privado; 
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Pelo que se encontra na legislação, esta não faz qualquer referência à possibilidade ou não

de  movimentação  de  carga  de  terceiro  e,  a  princípio  e  num  olhar  superficial,  não  haveria

possibilidade  que  os  terminais  de  uso  privado  movimentassem  e  armazenassem  carga  de

terceiros,  sendo somente permitida a exploração desta atividade para movimentação de carga

própria.

Porém, este não deve ser o entendimento a ser adotado, pois na exposição de motivos do

novo marco regulatório, esta é expresso em afirmar que é possível a movimentação de carga de

terceiro.

“Exposição de Motivos - EM Interministerial nº 00012-A - SEP-PR /MF/MT/AGU
(...)
A  nova  conjuntura  proposta  elimina  a  distinção  entre  a  movimentação  de  carga
própria e carga de terceiros como essencial para a operação autorizada das instalações
portuárias. Independentemente da existência de dois regimes – um dentro e outro fora do
porto  –  a  exploração  de  portos  e  instalações  será  organizada  por  conta  e  risco  dos
investidores”

Dessa  forma,  é  intenção  do  legislador  ordinário  de  que  os  terminais  de  uso  privado

possam  movimentar  carga  de  terceiros,  o  que  explica,  então,  o  motivo  da  exclusão  das

subespécies previstas na legislação revogada.

Nesse sentido, em recente decisão proferida pelo TCU85, este reconheceu que a MP n.º

595/12, atualmente Lei n.° 12.815/13, extinguiu a figura dos terminais de uso privativo exclusivo

e misto.

REPRESENTAÇÃO. TERMIANIS PORTUÁRIOS  DE  USO  PRIVATIVO  MISTO.
ALEGAÇÃO DA AUTORA DA REPRESENTAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS
OUTORGAS  DAS  AUTORIZAÇÕES  EMITIDAS  PELO  MINISTÉRIO  DOS
TRANSPORTES E, POSTERIORMENTE, PELA ANTAQ, E AINDA DE OFENSA À
LEGISLAÇÃO  PORTUÁRIA  E  RESPECTIVA  REGULAMENTAÇÃO.
CONHECIMENTO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO TCU PARA A MATÉRIA.
QUESTÕES  CONTROVERTIDAS  ACERCA  DA  INTERPRETAÇÃO  DA
LEGISLAÇÃO  PORTUÁRIA.  QUESTIONAMENTOS  ACERCA  DA  SUA
CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.  SITUAÇÕES  CONSTITUÍDAS  À  LUZ  DE  INTERPRETAÇÃO
RAZOÁVEL ADOTADA À ÉPOCA DOS FATOS. ALEGADA CONCORRÊNCIA
ASSIMÉTRICA  QUE  NÃO  FICOU  DEMONSTRADA  NOS  AUTOS.
MANIFESTAÇÕES DO CADE E DO MPF NA LINHA DO VOTO DO RELATOR.
SUPERVENIÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº  595,  DE 06/12/2012 QUE
REVOGOU A LEI DOS PORTOS E FIXOU NOVO MARCO REGULATÓRIO,
EXTINGUIU  A  DISTINÇÃO  HAVIDA  ENTRE  TERMIANAIS DE  USO

85 BRASIL.  Tribunal  de  Contas  da  União.  Processo  Administrativo  nº  015.916/2009-0,  Acórdão  nº  0402/2007.
Plenário, Brasília, DF. Ministro Relator Raimundo Carreiro. 06/03/2013.
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PRIVATIVO  EXCLUSIVO  E  TERMINAIS DE  USO  PRIVATIVO
MISTO, PASSANDO A EXISTIR APENAS OS     TERMINAIS     DE USO PRIVADO,  
AUTORIZADOS  A  MOVIMENTAR  LIVREMENTE  TANTO  CARGAS
PRÓPRIAS  QUANTO  DE  TERCEIROS.  NORMA  SUPERVENIENTE  QUE
PASSOU  A  REGULAR,  DE  MODO  MAIS  CLARO,  VÁRIAS  QUESTÕES
ALEGADAS  PELA  REPRESENTANTE. IMPROCEDÊNCIA  DA
REPRESENTAÇÃO. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS (grifo nosso)

Através da exposição de motivos acima destacada e o julgado do TCU acima colacionado,

é possível perceber que, mesmo que não exista expressa previsão para que os terminais de uso

privado possam movimentar carga de terceiro, esse é o intuito do próprio legislador, o qual possui

interesse em criar um ambiente competitivo de modo a incentivar novos investimentos e propiciar

um maior desenvolvimento portuário e, consequentemente, econômico e nacional.

Nesse  passo,  vale  destacar,  também,  que  o  art.  3º  da  Lei  n.°  12.815/13  estabelece

diretrizes  a  serem  seguidas  pelo  setor  portuário,  tais  como:  fomento  à

competitividade/concorrência;  estimula  a  modernização  da  infraestrutura  e  superestrutura;

aprimoramento da gestão portuária; estimula o setor privado, incentivando a concorrência, dentre

outras diretrizes.

Dessa forma, toda aquela discussão a respeito da movimentação e armazenagem de carga

de terceiro pelo terminal privado, em um primeiro momento e a priori, caiu totalmente por terra

com a edição do novo marco regulatório portuário.

Nessa  nova  legislação,  não  há  a  necessidade  de  serem  observados  os  requisitos  da

eventualidade e subsidiariedade de carga de terceiro para que seja realizada sua armazenagem e

movimentação pelo terminal. Inclusive, vale destacar que o Decreto n.º 6.620/08 foi revogado

pelo Decreto n.º 8.033/13, o qual veio a regulamentar a Lei n.° 12.815/13.

Analisando de forma minuciosa o novo Decreto regulamentar, este não traz qualquer tipo

de limitação ou requisito para que os terminais de uso privado movimentem e/ou armazenem

cargas  de  terceiro.  Então,  fica  ainda  mais  claro  que  a  vontade  do  legislador  é  permitir  a

movimentação de carga de terceiro pelos terminais, gerando, assim mais competitividade.

Outro ponto que merece atenção é em relação ao tipo de habilitação que será realizado

pelo poder público no momento da exploração dos terminais de uso privado.

Assim como a regulamentação antiga, o instituto que será utilizado para exploração deste

tipo de atividade será a autorização, conforme podemos verificar no art.8º e parágrafos da Lei n.°

12.815/13 e art. 26 e seguintes do Decreto n.° 8.033/13.
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Desta  maneira,  constam nos  arts  8º,  9º  e  10  da  Lei  n.°  12.815/13,  que somente  será

outorgada a autorização à terceiro que deseja explorar atividade portuária através dos terminais

privados, caso estes sejam precedidos de chamada ou anúncio público pelo poder concedente ou

pela ANTAQ. Este procedimento de chamada ou anúncio público não significa que haverá um

procedimento licitatório para definir a outorga da autorização.

Tanto é verdade que, o art. 9º, caput, assevera que qualquer interessado poderá requerer a

ANTAQ a obtenção de autorização para exploração desta atividade. Assim, mesmo que terceiro

demonstre  interesse  e  solicite  autorização  à  ANTAQ,  deverá  este  órgão  fazer  publicar  este

requerimento, bem como realizar abertura de processo de anúncio público para no prazo de 30

dias, tentar identificar outro interessado na obtenção da autorização para exploração da atividade

na mesma localização e com as mesmas características86.

Outrossim, importante  transcrever  trecho do acórdão87 proferido pelo TCU, o qual  foi

colacionada sua ementa acima, que assim afirma:

86 Art. 9o  Os interessados em obter a autorização de instalação portuária poderão requerê-la à Antaq a qualquer
tempo, na forma do regulamento. 
§ 1o  Recebido o requerimento de autorização de instalação portuária, a Antaq deverá: 
I - publicar o extrato do requerimento, inclusive na internet; e 
II - promover a abertura de processo de anúncio público, com prazo de 30 (trinta) dias, para identificar a existência
de outros interessados na obtenção de autorização de instalação portuária na mesma região e com características
semelhantes.
87 BRASIL.  Tribunal  de  Contas  da  União.  Processo  Administrativo  nº  015.916/2009-0,  Acórdão  nº  0402/2007.
Plenário, Brasília, DF. Ministro Relator Raimundo Carreiro. 06/03/2013.
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9. Temos um conjunto de terminais portuários que receberam autorização para funcionar
sem passar, no meu entender, pelo necessário procedimento licitatório. Contudo, verifico
que, quando o Estado transfere rodovias ao setor privado, ele o faz por meio de licitação;
quando transfere ferrovias, também o faz por meio de licitação. Recentemente, no plano
de transferência de aeroportos para o setor privado, também foi previsto o procedimento
licitatório. No caso de geração e transmissão de energia elétrica, em regra a transferência
para o setor privado também se faz por meio de licitação.
10. Questiono, portanto, por que o setor portuário deveria ter tratamento diferenciado em
relação a esses outros serviços, uma vez que o mencionado setor é também essencial
para o desenvolvimento do Estado brasileiro?
11.  Há  que  ser  observado  que  a  Medida  Provisória  595/2012  cria  para  portos
semelhantes  regimes  jurídicos  díspares.  Um terminal de  uso  privado  (TUP),
conforme consta da medida provisória, pode ser da mesma dimensão e prestar os
mesmos serviços que um porto organizado; mais ainda, pode estar ao lado do porto
organizado,  porque a tendência é se aproveitar  os  canais  e  as  dragagens que o
governo faz para os portos organizados, conforme previsto na mencionada medida
provisória.
12. Ocorre que o porto organizado estará sob o regime público, havendo uma série
de  normas  e  obrigações  de  ordem  pública  a  que  os  concessionários  devem
obediência,  incorrendo nos  custos  inerentes  a  essas  obrigações.  Por  outro  lado,
os terminais de  uso  privado,  em  princípio  autorizados  sem licitação, estão  livres
dessas  obrigações  e  dos  custos  associados  ao  regime  público,  a  exemplo  de
obrigação de contratação de mão de obra por meio do órgão gestor de mão de obra
(OGMO) e submissão a regime de tarifa regulada. (grifo nosso)

Através do trecho acima, podemos verificar que o TCU levanta indagações em relação à

necessidade ou não da realização de licitação para a exploração dos terminais de uso privado. Um

importante argumento levantado diz repeito ao custo inerente ao desenvolvimento da atividade,

como por  exemplo  a  necessidade  de contratação  de mão de obra através  do OGMO (Órgão

Gestor de Mão de Obra).

Nessa  perspectiva,  os  terminais  privados  possuiriam  vantagens  em  relação  ao  porto

público, uma vez que estaria livre de determinados encargos e obrigações impostas as demais

instalações e portos, os quais devem ser regidos pelo regime público.

Porém, ao mesmo tempo em que o Ministro Relator do TCU Raimundo Carreiro parece se

inclinar ao entendimento que os terminais privados devam obedecer aos ditames constitucionais e

o  procedimento  licitatório,  afirma,  também,  que  a  modernização  portuária  é  essencial  ao

desenvolvimento nacional88.

88 BRASIL.  Tribunal  de  Contas  da  União.  Processo  Administrativo  nº  015.916/2009-0,  Acórdão  nº  0402/2007.
Plenário, Brasília, DF. Ministro Relator Raimundo Carreiro. 06/03/2013.
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23.  Por  certo,  a  modernização  dos  portos  é  uma  necessidade  premente  para  o
desenvolvimento do país, sendo que essa modernização passa necessariamente por
um processo  de  competitividade entre  os  regimes  de  exploração  adotados.  Mas
considero que não é essa a questão que se discute nestes autos. Não imagino que
esse  processo  de  modernização  tenha  de  ser  feito  ao  custo  até  mesmo  da
inobservância dos ditames da nossa Constituição. Para não incorrer nesse risco,
considero que o Tribunal deve esperar a evolução dos estudos sobre a MP 595/2012
tanto no âmbito do Poder Legislativo quanto, se for o caso, no Poder Judiciário.
Enquanto  isso,  penso  que  o  Tribunal  poderia  aprofundar  seus  estudos  sobre  a
questão.
24. Feitas essas considerações, apresento a esse colegiado as seguintes propostas:
24.1.  Primeiro,  que  o  Tribunal  não  decida,  neste  momento,  sobre  o  mérito  desta
representação.
24.2.  Segundo, que se determine à Segecex que constitua um grupo de trabalho
para promover um estudo, com a urgência que o caso requer, visando enquadrar,
ou  não,  os  serviços  portuários  nos terminais de  uso  privado,  previstos  na  MP
595/2012, como sendo serviço público previsto nos arts. 175 e 21, XII, letra "f", da
CF/88.
24.3. E, terceiro, que se determine à Segecex que faça um estudo sobre a diferença
de custo entre  um porto  organizado sob regime público e um TUP sob regime
privado. Nesse estudo deve ser comparado o custo de dois portos semelhantes, um
em cada regime,  com a  mesma eficiência  e  com a mesma produtividade.  (grifo
nosso)

Ao proferir seu voto, o Ministro Relator do TCU solicitou que o Tribunal constituísse um

grupo de estudos para verificar se os terminais de uso privado podem ou não ser enquadrados

como um serviço público, devendo, assim, respeitar os ditames licitatórios, nos moldes dos arts.

21, XII, alínea “f” e 175, ambos da CRFB/88.

Outra pesquisa solicitada pelo ilustre Ministro é relativa aos custos inerentes à exploração

de um porto público sob o regime público e custo de um terminal privado sob regime privado,

para  que  assim  possa  ser  verificado  se  há  alguma  disparidade  ou  alguma  assimetria  na

competitividade entre ambos.

Igualmente, merece destaque no presente estudo o direito de acesso previsto no art. 13 da

Lei 12.815/1389. Tal dispositivo nos parece verdadeira intervenção estatal na propriedade privada,

uma vez que as instalações de infraestrutura dos terminais são de propriedade da autorizada.

Assim, a legislação não definiu ao certo até que ponto o terceiro poderá ter acesso às

instalações portuárias autorizadas, bem como qual será o tipo de remuneração que irá ser decida a

autorizada. Dessa forma, deverá a ANTAQ regular este direito de acesso por terceiro, uma vez

que caso não o faça, poderá estar infringindo o direito à propriedade, tendo em vista que não se

definiu a que título ou qual será a necessidade que o terceiro utilize terminal privado de outrem.

89 Art. 13.  A Antaq poderá disciplinar as condições de acesso, por qualquer interessado, em caráter excepcional, às 
instalações portuárias autorizadas, assegurada remuneração adequada ao titular da autorização.  
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Ainda no art. 13 do novo marco regulatório, também não definiu como será a fixação da

“remuneração adequada” nele mencionada, bem como se esta remuneração deverá ser fixada

pela ANTAQ ou pela autorizada, uma vez que os bens utilizados são de propriedade desta.

Noutro giro, tema de igual importância diz respeito ao prazo de concessão de terminal

privado, bem como a situação jurídica dos terminais  privativos existentes  antes da edição da

Medida Provisória 595/12, a qual foi convertida na Lei 12.815/1390.

No que diz  respeito  aos terminais  privados,  a  autorização para exploração destes será

formalizada através de um contrato de adesão, o qual poderá ter prazo de até 25 anos, podendo

ser prorrogado de forma sucessiva, obedecendo ao prazo de 25 anos previstos em lei, conforme se

vê no art. 8º e parágrafos.91

Essa  questão  poderá  ter  maiores  preocupações  por  parte  dos  terminais  privativos  em

relação à situação dos terminais autorizados antes da entrada em vigor do atual marco regulatório.

Conforme prevê a nova lei, os contratos de adesão firmados sob a égide da legislação revogada

devem passar por uma adaptação ao disposto na nova legislação, qual seja, deverão observar o

intuito do legislador em fomentar a competitividade/concorrência,  estimulando o investimento

portuário.

Então,  deverá a  ANTAQ promover  esta  adaptação aos  contratos  de adesão dentro do

prazo de 01 ano a partir da publicação da nova legislação.

Por  derradeiro,  mister  se  faz  delinear  os  objetivos  pretendidos  pela  atual  legislação

portuária. Podemos notar que a própria lei nos indica quais são seus objetivos e o que deseja com

isso.

90 Art. 58.  Os termos de autorização e os contratos de adesão em vigor deverão ser adaptados ao disposto nesta
Lei, em especial ao previsto nos §§ 1o a 4o do art. 8o, independentemente de chamada pública ou processo seletivo. 
Parágrafo único.  A Antaq deverá promover a adaptação de que trata o caput no prazo de 1 (um) ano, contado da
data de publicação desta Lei.  

91 Art. 8º (...)  § 1o   A autorização será formalizada por meio de contrato de adesão, que conterá as cláusulas
essenciais previstas no caput do art. 5o, com exceção daquelas previstas em seus incisos IV e VIII. 
§ 2o   A autorização de instalação portuária terá prazo de até 25 (vinte e cinco) anos, prorrogável por períodos
sucessivos, desde que: 
I - a atividade portuária seja mantida; e 
II  -  o  autorizatário  promova  os  investimentos  necessários  para  a  expansão  e  modernização  das  instalações
portuárias, na forma do regulamento. 
§ 3o  A Antaq adotará as medidas para assegurar o cumprimento dos cronogramas de investimento previstos nas
autorizações e poderá exigir garantias ou aplicar sanções, inclusive a cassação da autorização. 
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Principal artigo no que diz respeito aos objetivos traçados pelo novo marco regulatório é o

art.3º  da Lei  12.815/13,  o  qual  é  expresso em afirmar  em seu  caput  que possui  como meta

estimular o aumento da competitividade no setor portuário, bem como tornar possível um maior

desenvolvimento nacional, seguindo determinadas diretrizes.

Estas diretrizes, mencionadas no  caput  do art. 3º, possuem previsão nos incisos92 deste

artigo, os quais devem ser seguidos por todo o setor portuário. Tais objetivos são de observância

obrigatória em todos os tipos de contratos firmados com o poder público para a exploração de

qualquer atividade que envolva o setor portuário nacional.

Assim, é possível perceber que em todo transcorrer do texto da atual legislação se faz

menção a novos investimentos no setor, para ser possível, assim, uma maior competitividade e

possibilidade de desenvolvimento econômico.

Portanto,  é possível concluir  que, como exaustivamente mencionado no transcorrer do

presente  trabalho,  a  atual  legislação  possui  como  uma  das  suas  principais  características  o

fomento ao investimento  e  à concorrência  no setor  portuário nacional,  estimulando,  assim,  o

desenvolvimento econômico do país.

92 I  -  expansão,  modernização  e  otimização  da  infraestrutura  e  da  superestrutura  que  integram  os  portos
organizados e instalações portuárias; 
II - garantia da modicidade e da publicidade das tarifas e preços praticados no setor, da qualidade da atividade
prestada e da efetividade dos direitos dos usuários; 
III - estímulo à modernização e ao aprimoramento da gestão dos portos organizados e instalações portuárias, à
valorização e à qualificação da mão de obra portuária e à eficiência das atividades prestadas; 
IV - promoção da segurança da navegação na entrada e na saída das embarcações dos portos; e 
V - estímulo à concorrência, incentivando a participação do setor privado e assegurando o amplo acesso aos portos
organizados, instalações e atividades portuárias.  
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CONCLUSÕES
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A vida portuária na atualidade se mostra de grande importância para o cenário nacional

brasileiro, quer seja no âmbito econômico, quer seja no desenvolvimento social como um todo da

sociedade,  gerando oportunidades  de  empregos,  direta  ou  indiretamente,  bem como servindo

como porta de entrada e saída dos mais variados tipos de riquezas.

Por esta razão, se mostra inteiramente necessária a regulamentação do setor portuário,

reformulando sua dinâmica,  sendo assim possível  propiciar  melhor  a  prestação deste  tipo  de

serviço,  assim como em investimentos  à  infraestrutura  portuária,  como,  por  exemplo,  maior

quantidade de berços para atracação das embarcações, melhorar o sistema de dragagem, dentre

outros.

Seguindo esse passo, a Presidência da República editou a Medida Provisória nº 595/12,

revogando a lei nº 8.630/93, sendo, posteriormente, convertida na Lei nº 12.815/13, a qual trouxe

algumas  inovações,  onde expusemos linhas  acima,  e,  também,  trouxemos  a  real  intenção  na

reformulação dos sistema regulatório portuário atual.

Como  dito  anteriormente,  o  sistema  portuário  é,  precipuamente,  um serviço  público,

devendo esta atividade ser executa pelo Estado, podendo, também ser exercida pelo particular,

através de concessão, permissão ou de autorização. Além dos títulos destacados acima, existe,

também, a possibilidade de, em algum momento e mesmo que o novo marco regulatório não

tenha previsto esta hipótese, que a atividade portuária seja explorada através da Parceria Público-

Privada (Lei  nº 11.079/04),  podendo existir,  assim, uma maior  colaboração entre  a iniciativa

privada e o Poder Público.

No  que  diz  respeito  à  exploração  dos  Terminais  de  Uso  Privado  e  levando  em

consideração  a  finalidade  que  este  detém,  conforme  acima  explanado  e  a  legislação  atual,

podemos dizer que este exerce atividade de cunho eminentemente privado, uma vez que será

exercido por particular, a fim de que movimente/armazene mercadorias próprias.

Todavia,  diferente  do  que  ocorreu  na  legislação  revogada  (Lei  nº  8.620/93),  a  nova

regulamentação não trouxe espécies de Terminais, assim, numa primeira leitura poderia entender

que esta nova figura não permitiria a movimentação/armazenagem de mercadorias de terceiros

nos Terminais de Uso Privado, o que, como se viu, é inteiramente equivocado dizer.
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Na própria exposição de motivos da legislação, fica claro, e assim também entendemos, a

nova  figura  introduzida  poderá  movimentar  cargas  de  terceiro,  sem  que,  a  princípio,  haja

qualquer  empecilho  pelo  poder  concedente,  estando apta  para  exercer  esta  função,  bastando,

porém, em obter a autorização necessária para desempenhar a atividade.

Porém,  assim  como a  legislação  pretérita,  para  que  um particular  possa  usufruir  dos

Terminais de Uso Privado, deverá o poder público autorizar a exploração desta atividade, através

do  instituto  da  Autorização,  o  qual,  conforme  explicado  em  tópico  próprio,  trata-se  de  ato

administrativo discricionário e dotado de precariedade.

Nessa perspectiva, acreditamos que surgirá, novamente, discussão em relação à legalidade

da Autorização para a exploração dos Terminais Privados, os quais podem movimentar, além das

cargas do autorizatário, cargas de terceiro. Nesse mesmo sentido, houve intensa divergência sob a

égide da legislação portuária revogada, pois, caso um ente privado quisesse explorar um Terminal

de Uso Privativo na modalidade Misto, o qual permitia a movimentação/armazenagem de carga

de terceiro, questionou-se se seria necessário a realização de processo licitatório, uma vez que a

atividade exercida era pública, não podendo, portanto, o poder concedente delegar à terceiro sua

execução através de autorização.

Assim, se faz importante definir a exploração dos Terminais de Uso Privado consiste em

atividade de cunho público ou privado. A posição que nos filiamos é a de que esta possui cunho

eminentemente privado, uma vez que, em que pese poder realizar movimentação de cargas de

terceiros, a finalidade da norma é o desenvolvimento econômico e social almejado pelo legislador

infraconstitucional, ensejando e desejando, assim, uma atividade privada.

Sendo assim, ponto nodal da discussão aqui travada diz respeito se a atividade exercida

pela  empresa  privada  terá  ou  não caráter  público,  podendo ocasionar  diversos  problemas  de

ordem constitucional e prática.

Além dessa problemática, imperioso destacar as principais modificações da regulação dos

Terminais Privados em relação à legislação revogada, como, por exemplo: a não obrigatoriedade

em utilização  dos  trabalhadores  cadastrados  no  Órgão  Gestor  de  Mão  de  Obra  (OGMO);  a

autorização  terá  o prazo  de  25  anos,  podendo ser  prorrogado,  desde que  o  investimento  em

infraestrutura  e  desenvolvimento  do  setor  continue;  a  utilização  de  terceiro  das  instalações

portuária, de acordo com a resolução a ser editada pela ANTAQ.
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Por derradeiro,  e  conforme deixamos  claro em todo transcorrer  do presente  estudo,  o

principal objetivo da legislação portuária é o desenvolvimento do setor como um todo, gerando

maiores  investimentos,  bem como fomentando  a  concorrência  no  setor.  A concorrência  fica

consubstanciada  a  partir  do  momento  que  a  legislação  permite  altos  investimentos  pelos

concessionários  e  autorizatários,  sendo,  inclusive,  uma cláusula  essencial  que  deverá  constar

como obrigação para as empresas privadas.

Dessa forma, podemos notar que o novo marco regulatório possui diversas passagens, que

fazem expressa menção à necessidade de investimentos no setor, ficando caracterizado, portanto,

o  intuito  de  desenvolvimento  e  aprimoramento  do  setor  portuário,  baseado  na  concorrência,

através da concessão e autorização de exploração pela iniciativa privada dos portos e terminais

brasileiros.
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