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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 

COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JUDICIAIS 
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO R, 5º ANDAR - CEP 70.044-902 - BRASÍLIA (DF) TEL.: (61) 2029-

7155 / 7137 - FAX: (61) 2029-7919 - CGAJ.CONJUR@TRANSPORTES.GOV.BR

 
NOTA n. 00702/2018/CONJUR-MTPA/CGU/AGU

 
NUP: 50000.008120/2018-61
INTERESSADO: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
ASSUNTOS: DECRETO Nº 9.048-2017- LEGALIDADE - ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO E 
INTERVENÇÃO DA AGU.

 
1. Trata-se do Memorando nº 190/2018/ASSAD/GM, de 08 de março de 2018 (Seq. 1), por meio do qual o
Gabinete do Ministro relata o aumento de requerimentos em que as empresas, titulares de contratos de concessão e de
arrendamento em portos organizados, pleiteiam, administrativamente, a adaptação de seus respectivos contratos com o
art. 19, do Decreto n.º 9.048, de 10 de maio de 2017, solicitando informações desta Consultoria Jurídica junto, nos
seguintes termos:

1. A partir da publicação do Decreto 9.048, de 10 de maio de 2017, que explicitou as diretrizes de
política pública por parte do Governo Federal para o setor portuário nacional, coube ao Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) tomar as providências necessárias, em sua esfera
de competência, para a implementação dessa política.
2. Tão logo houve a publicação do citado Decreto, um grande volume de manifestações das
empresas detentoras de contratos de arrendamento em portos organizados foram protocolados,
com o pleito de adaptação dos seus respectivos instrumentos contratuais a novel legislação.
3. O objetivo de se firmar um termo aditivo específico para formalizar a mencionada adaptação
contratual, além de trazer segurança jurídica para as partes contratantes – poder concedente e
arrendatário, busca, por um lado, evitar a ocorrência de discussões administrativas e judiciais
posteriores em relação à adaptação, agregando maior abrangência, isonomia e transparência a
gestão contratual dos arrendamentos, e, por outro, provocar a apresentação de pleitos
complementares por parte dos arrendatários, em especial na realização de novos investimentos
não previstos contratualmente.
4. A massiva manifestação de praticamente todas as empresas do setor portuário (114 pleitos)
atuantes nos portos organizados, com contratos de arrendamento em situação de regularidade,
representa o sucesso do novo Decreto, bem como sua abrangência. Além destes, pode-se ainda
citar os estímulos provocados junto aos Terminais de Uso Privado (TUP) em decorrência da
diminuição das redundâncias das análises entre Poder Concedente e Agência Reguladora, sem
perder a essência da análise do poder público sobre os pleitos.
5. Conforme ressaltado em diversas oportunidades, havendo qualquer impedimento para a
aplicação das inovações trazidas pelo referido Decreto, de imediato, mensura-se um prejuízo
econômico direto – representados somente pelo valor de novos investimentos decorrente das
renovações de contrato e/ou investimentos em área pública – na ordem de 2 bilhões de reais. Isso
sem considerar a geração de renda e impostos como um todo decorrente da alavancagem da
economia.
6. Dessa forma, diante de todo e exposto e considerando que as alterações normativas ao Decreto
nº 8.033/2013, operadas pela superveniência do Decreto nº 9.048/2017, têm amparo jurídico-
constitucional, sem qualquer exorbitação do poder regulamentar (art. 84, IV, CF/88) e em plena
conformidade às políticas públicas do setor portuário, preconizadas pela Lei nº 12.815/13 e pelo
art. 21, XII, “f”, CF/88, solicito dessa Consultoria Jurídica informações sobre eventuais ações no
âmbito administrativo e/ou judicial, inclusive TCU, que tenham por objeto questionamentos ao
aludido Decreto de Portos.
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2. Ainda, em complementação o Gabinete do Ministro, por meio do Memorando nº 211/2018/ASSAD/GM,
de 15 de março de 2018 (Seq. 3), requer:

Em complemento ao Memorando nº 190/2018/ASSAD/GM, de 8 de março de 2018, no qual
solicitei informações sobre eventuais ações no âmbito administrativo e/ou judicial que tenham por
objeto questionamento relativo ao Decreto n. 9.048/2017, requeiro que, após o levantamento
formulado, a Consultoria Jurídica adote as medidas necessárias junto aos demais órgãos
competentes da Advocacia-Geral da União com vistas a promover a defesa da legalidade do
mencionado decreto e, por conseguinte, garantir segurança jurídica aos termos aditivos de
adaptação que se encontram em tramitação nesta Pasta, como instrumento de implementação da
política setorial.

3. Na CONJUR/MTPA, os autos seguiram para a Coordenação-Geral Jurídica de Assuntos Aquaviários
(CGAQ/CONJUR), momento em que foi exarada a NOTA n. 658/2018/CONJUR-MTPA/CGU/AGU, de 12 de março
de 2018 (Seq. 2), in verbis:

1. No Memorando nº 190/2018/ASSAD/GM (SEI-0822566), a Chefe de Gabinete do Ministro de
Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil solicitou desta Consultoria Jurídica que
informasse sobre “eventuais ações no âmbito administrativo e/ou judicial, inclusive TCU” que
tenham por objeto questionamento quanto à validade do Decreto nº 9.048, de 2017.
2. No âmbito do Tribunal de Contas da União tenho ciência de que a legalidade de alguns
dispositivos do Decreto nº 9.048, de 2017, está sendo avaliada na TC 030.098/2017-3. Inclusive,
na NOTA Nº 3734/2017/CONJUR-MTPA/CGU/AGU (NUP: 50000.045295/2017-78), esta
Consultoria Jurídica teve a oportunidade de opinar em relação a essa questão.
3. Não tenho conhecimento de outros procedimentos de natureza administrativa em que se
questione a legalidade do referido Decreto.
4. Quanto à existência de eventuais ações judiciais que tratem desse assunto, cabe à Coordenação-
Geral de Assuntos Judiciais manifestar-se a respeito.
5. Abram tarefa à Coordenação-Geral de Assuntos Judiciais para que responda ao Memorando nº
190/2018/ASSAD/GM em relação aos assuntos de sua competência.

4. Sobre o tema, relevante destacar PARECER n. 00020/2017/CONJURMT/CGU/AGU, de 18 de janeiro
de 2017 (NUP: 50000.119609/2016-03 ) que analisou os aspectos da legalidade da proposta de alteração do ato normativo
da Lei dos Portos, do qual destacamos:

PARECER n. 00020/2017/CONJUR-MT/CGU/AGU
NUP: 50000.119609/2016-03
INTERESSADO: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
ASSUNTOS: Proposta de ato normativo. Alteração do regulamento da Lei dos Portos.

 
EMENTA: PROPOSTA DE ATO NORMATIVO.
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA LEI DE PORTOS
(DECRETO Nº 8.033, DE 2013), ENTRE OUTRAS
DISPOSIÇÕES.
I. Pela regularidade jurídica formal e material da proposta de
Decreto, com ressalvas.
1. Tratam os autos de proposição de uma ampla revisão do
Decreto nº 8.033, de 2013, que atualmente regulamenta a Lei
dos Portos (Lei nº 12.815, de 2013), entre outras disposições.

1. Tratam os autos de proposição de uma ampla revisão do Decreto nº 8.033, de 2013, que
atualmente regulamenta a Lei dos Portos (Lei nº 12.815, de 2013), entre outras disposições.
2. O processo teve início com Carta firmada por várias entidades representativas de empresas do
setor portuário em que foi solicitada a revisão do marco regulatório do setor (SEI, documento
0125913), seguida de uma proposta de uma ampla alteração do Decreto nº 8.033, de 2013 (SEI,
documento 0125378) e de uma proposta para revisão de Portarias também relacionadas aos portos
(SEI, documento 0154676).
3. Antes mesmo disso já havia sido constituído Grupo de Trabalho pela Portaria GM/MTPA nº
435, de 2 de setembro de 2016 (DOU de 5 de setembro de 2016), com o objetivo de propor novos
procedimento e adequar aqueles já existentes com vistas a fomentar a atividade portuária.
(...)
Da alteração da competência para aprovar a transferência de controle societário
12. Atualmente, o art. 2º, IV, do Decreto nº 8.033, de 2013, atribui ao poder concedente, ou seja,
ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, a competência para aprovar tanto a
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transferência de titularidade de contratos de concessão e arrendamento portuário como a
transferência de controle societário da arrendatária ou concessionária, em ambos os casos
mediante prévia análise da agência reguladora. Segundo a minuta de Decreto em exame
(alterações propostas para o art. 2º, IV, e o art. 3º, VII, do Decreto nº 8.033, de 2013), a aprovação
da transferência de controle societário passaria a ser competência exclusiva da ANTAQ, que
analisaria e, se for o caso, aprovaria tais operações.
13. A transferência de controle societário não implica alteração no contrato de arrendamento ou
concessão. No entanto, nos termos do caput do art. 27 da Lei nº 8.987, de 1995[1], aplicável
subsidiariamente ao setor portuário por força do art. 66 da Lei nº 12.815, de 2013[2], a
transferência de controle societário sobre a concessionária requer prévia anuência do poder
concedente, sob pena de caducidade.
14. Não obstante o disposto no art. 27 da Lei nº 8.987, de 1995, entendo que por decreto é
possível remanejar a competência para a aprovação da transferência de controle societário. Isso
porque, nos termos do art. 84, VI, “a”, da Constituição[3], o Presidente da República pode,
mediante decreto, dispor sobre organização e funcionamento da administração federal, quando
não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
15. Neste ponto, vale mencionar que o art. 5º da Portaria SEP nº 50, de 5 de março de 2015[4], já
atribui à ANTAQ a competência para analisar e deliberar sobre pedidos de transferência de
controle societário, apenas comunicando o resultado de sua decisão ao poder concedente. Trata-se
claramente de uma espécie de delegação de competência, que encontra suporte legal no art. 12 da
Lei nº 9.784, de 1999[5], e no art. 12 do Decreto-Lei nº 200, de 1967[6], combinado com o art. 5º
do Decreto nº 83.937, de 1979[7].
16. Portanto, se o Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil pode atribuir à
ANTAQ a competência para aprovar transferências de controle societário de arrendatárias de
instalações portuárias ou concessionárias de portos organizados, o mesmo poderia ser feito por
decreto do Presidente da República. Em relação a esse ponto, o decreto teria natureza autônoma.
Da inexigibilidade de licitação
(...)
18. Trata-se, portanto, de previsão explícita quanto à possibilidade de contratação direta por
inexigibilidade de licitação (§ 2º) e definição de competências para garantir o atendimento aos
pressupostos desse tipo de contratação (§ 3º).
19. A contratação direta pode resultar de dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujos requisitos
devem ser demonstrados mediante um procedimento interno. A adoção da licitação depende da
pertinência e da viabilidade de competição entre os particulares. Quando inviável, a licitação é
inexigível. Além disso, há hipóteses em que estão presentes as condições para a competição, e a
licitação é plenamente possível, mas a lei dispensa a sua realização fundada num juízo de
proporcionalidade, por considerar que os benefícios da licitação são insuficientes para justificar a
sua realização. São os casos de dispensa de licitação[8]. Em outros termos, é inexigível a licitação
quando for inviável a disputa entre particulares. Havendo viabilidade de disputa, a licitação é
obrigatória, ressalvados os casos de dispensa autorizados por lei. A inexigibilidade deriva da
natureza das coisas, enquanto a dispensa é produto da vontade legislativa[9].
(...)
26. É importante destacar ainda que a possibilidade de contratação direta não significa que, nestes
casos, a Administração estará totalmente livre para celebrar o contrato. Permanece o dever de
realizar a melhor contratação possível[20]. Por isso, deve ser realizado um procedimento prévio
para: (i) comprovar o preenchimento dos requisitos para a contratação sem licitação; e (ii) buscar
selecionar a melhor proposta possível[21]. Além disso, são obrigatórias justificativas quanto: (i) à
situação que caracterize a dispensa ou inexigibilidade; (ii) à escolha do contratado; e (ii) ao preço
estabelecido (art. 26 da Lei nº 8.666, de 1993).
27. Todas essas exigências encontram reflexo nos §§ 2º e 3º que se propõe acrescentar ao art. 5º
do Decreto nº 8.033, de 2013. Em conseqüência, opino pela legalidade de tais dispositivos.
Do prazo máximo dos contratos de concessão e de arrendamento portuário
28. A Lei nº 12.815, de 2013, não estabelece o prazo máximo para os contratos de concessão de
portos organizados ou de arrendamento de instalações portuárias. Também não há um prazo
máximo definido na Lei nº 8.987, de 1995, aplicável subsidiariamente por determinação do art. 66
da Lei nº 12.815, de 2013. Exige-se apenas, nos incisos IX e XI do art. 2º da Lei nº 12.815, de
2013[22], que tais contratos tenham prazo determinado.
29. Também não seria o caso de aplicar, por analogia, algum dos diversos prazos estabelecidos por
lei para outros tipos de contratos, como os de concessão do setor elétrico (Lei nº 9.074, de 1995)
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ou de parcerias público-privadas (Lei nº 11.079, de 2004). Isso porque cada setor possui suas
próprias especificidades, não havendo por isso o liame de semelhança que é pressuposto da
aplicação da analogia como mecanismo de integração do ordenamento jurídico.
Consequentemente, pode-se dizer que a Lei nº 12.815, de 2013, deixou aos gestores públicos uma
ampla margem de discricionariedade para definir, em cada caso concreto, o prazo mais adequado
a ser previsto nos contratos de concessão de portos organizados ou de arrendamento de instalações
portuárias, observada a regra de que o prazo deve suficiente à devida amortização dos
investimentos[23] (art. 2º, III, da Lei nº 8.987, de 1995[24]).
30. Foi o Decreto nº 8.033, de 2013, que restringiu a margem de discricionariedade que decorria
da Lei nº 12.815, de 2013, estabelecendo em seu art. 19 o limite de vinte e cinco anos, com
possibilidade de prorrogação, por uma única vez, por tempo não superior à vigência original.
31. A minuta de Decreto em exame propõe ampliar esse prazo máximo, prevendo que os contratos
de concessão e de arrendamento atinentes ao setor portuário poderão ter prazo de até trinta e cinco
anos, prorrogável por sucessivas vezes até o limite total de setenta anos. Pelas razões já expostas,
não há qualquer óbice jurídico à ampliação do limite de prazo a ser aplicado aos novos contratos
de concessão e de arrendamento portuário, vez que não há um limite legal definido.
32. Igualmente, também não vislumbro óbice à possibilidade de sucessivas prorrogações, desde
que cada contrato contenha a previsão de um prazo máximo que inclua todas as prorrogações e,
evidentemente, observe eventual limite legal ou regulamentar existente à época da sua celebração.
Essa possibilidade de sucessivas prorrogações confere mais flexibilidade ao gestor público para
definir, em cada caso, o prazo de prorrogação mais adequado ao interesse público, considerando
as circunstâncias do momento. Também permite que seja reavaliada por diversas vezes durante a
vigência do contrato – e não apenas uma única vez, como ocorre hoje – a pertinência de relicitar a
área vis-à-vis a possibilidade de uma nova prorrogação[25].
33. Essa maior flexibilidade permite ao gestor público adotar a medida mais adequada às
circunstâncias do momento, o que tende a gerar melhores resultados, concretizando assim o
princípio da eficiência. Além disso, a proposta insere explicitamente no Decreto nº 8.033, de
2013, regra segundo a qual os prazos de vigência ou de eventuais prorrogações devem ser fixados
de modo a permitir a amortização e a adequada remuneração dos investimentos previstos no
contrato, conforme estudo de viabilidade, o que encontra pleno amparo na lei.
34. Portanto, nada de ilegal quanto a este ponto da proposta.
Dos requisitos para a prorrogação dos contratos
35. Os requisitos para a prorrogação de contratos de concessão ou de arrendamento portuário
encontram-se previstos no § 2º do art. 19 que se pretende acrescentar ao Decreto nº 8.033, de
2013. Exige-se, além de outros requisitos previstos em lei ou regulamento, a manutenção das
condições de habilitação pelo contratado, a adimplência junto à administração do porto e à
ANTAQ, além da compatibilidade com as diretrizes e o planejamento de uso e ocupação da área.
Em relação à prorrogação antecipada, o § 2º do art. 19-A estabelece que, além dos requisitos
necessários para a prorrogação ordinária, é necessária a aceitação da obrigação de realizar
investimentos novos e imediatos, não amortizáveis durante a vigência original do contrato.
36. A exigência da manutenção das condições de habilitação encontra fundamento legal no art. 66
da Lei nº 12.815, de 2013[26], que determina a aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 1993, às
licitações de concessão de portos organizados e de arrendamento de instalações portuárias; a
exigência de adimplência junto à administração do porto e à ANTAQ está prevista no art. 62 da
Lei nº 12.815, de 2013[27]; enquanto que a obrigatoriedade de assunção pelo arrendatário da
obrigação de realizar [novos] investimentos como condição para as prorrogações antecipadas está
prevista no § 1º do art. 57 da Lei nº 12.815, de 2013[28].
37. Esses dispositivos da minuta de Decreto estão em consonância com o entendimento que esta
Consultoria Jurídica vem manifestando nos processos de prorrogação de arrendamentos
portuários. Reproduzo abaixo o seguinte trecho do PARECER Nº 360/2016/CONJUR-
MT/CGU/AGU (NUP: 00045.000959/2015-13):
(...)
38. Cabe ressalvar apenas que, segundo entendimento que vem sendo firmado no âmbito desta
Consultoria Jurídica[30], o cumprimento do art. 62 da Lei nº 12.815, de 2013, requer que as
empresas interessadas em celebrar ou prorrogar contratos de concessão, arrendamento ou
autorização, além das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, estejam
adimplentes perante todas as administrações portuárias. Todavia, dada a inexistência de um
sistema unificado de registro de inadimplentes junto às empresas encarregadas da administração
dos portos organizados, tem-se admitido solicitar informações sobre a adimplência da interessada
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e demais empresas componentes do mesmo grupo econômico apenas às autoridades portuárias
com as quais tais empresas mantenham alguma relação jurídica que possa dar ensejo a
inadimplemento. Para esse fim, a recomendação tem sido solicitar que a interessada informe com
quais autoridades portuárias ela e as demais empresas do mesmo grupo econômico (§ 2º do art. 62
da Lei nº 12.815, de 2013) mantêm relação jurídica.
39. O enunciado do inciso II do § 2º do art. 19 que se pretende acrescentar ao Decreto nº 8.033, de
2013, não afasta esse entendimento, pois utiliza redação semelhante a do caput do art. 62 da Lei
nº 12.815, de 2013. Além disso, o detalhamento sobre como exigir a comprovação da adimplência
junto às administrações dos portos poderá ser objeto de portaria ministerial.
40. Portanto, em relação a este ponto, a minuta de Decreto está de acordo com o que estabelecem
os artigos 57, 62 e 66 da Lei nº 12.815, de 2013, sem excluir a aplicação de outras exigências
legais ou regulamentares.
Da prorrogação antecipada
41. A minuta de Decreto em exame propõe acrescentar um artigo (19-A) ao Decreto nº 8.033, de
2013, com a finalidade de disciplinar com maior detalhamento a chamada prorrogação antecipada,
que está prevista no art. 57 da Lei nº 12.815, de 2013. Esclarece, por exemplo, que será
considerada como prorrogação antecipada a que ocorrer antes do último qüinqüênio de vigência
do contrato, estabelecendo assim um critério claro para distingui-la da prorrogação comum. Essa
distinção é importante porque, como já exposto, a prorrogação antecipada requer o cumprimento
de alguns requisitos adicionais.
42. O caput do art. 19-A apenas repete o que já consta do caput do art. 57 da Lei nº 12.815, de
2013, acrescentando a informação de que se trata de contratos de arrendamento “portuário”. As
disposições previstas nos parágrafos refletem a prática que já vem sendo adotada pelo poder
concedente.
43. Penso que seja pertinente uma análise um pouco mais detida apenas em relação aos §§ 6º e 7º
do art. 19-A. O primeiro estabelece que, no caso de acréscimo de prazo contratual decorrente de
reequilíbrio econômico-financeiro por fato pretérito, fica dispensada a exigência de investimentos
novos e imediatos, ainda que realizado anteriormente ao último qüinqüênio do contrato. O
segundo esclarece que, mantida a obrigação de realização de investimentos novos e imediatos não
amortizáveis durante a vigência original, o cronograma de investimentos poderá ser revisto para
melhor adequação ao interesse público em razão de evento superveniente, assegurada a
preservação da equação econômico-financeira original.
44. Em relação ao § 6º, é importante ressalvar que essa regra tem relação com o debate em torno
da equivalência ou não entre prorrogação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro
(decorrente de evento pretérito) por extensão de prazo. Essa questão foi enfrentada pela
Assessoria Jurídica da Secretaria de Portos no DESPACHO nº 199/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU
(NUP: 00045.000569/2014-62) e, diante da relevância e abrangência da questão, a então Chefe da
ASJUR-SEP solicitou a manifestação da Consultoria-Geral da União sobre o tema, o que foi
recentemente reiterado por esta Consultoria Jurídica no PARECER Nº 507/2016/CONJUR-
MT/CGU/AGU (NUP: 00406.001650/2014-13).
45. Ocorre que o Tribunal de Contas da União manifestou-se sobre a questão no Acórdão nº
774/2016-Plenário e nessa ocasião considerou que a ampliação do prazo de vigência de
arrendamentos portuários para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro equivale,
para todos os efeitos, a uma prorrogação de vigência. Por isso concluiu que todas as restrições
impostas pela legislação à prorrogação contratual também se aplicariam à ampliação de vigência
por motivo de reequilíbrio econômico-financeiro por fato pretérito. Reproduzo abaixo um trecho
da citada decisão do TCU:
(...)
46. Na medida em que a nova regulamentação da Lei nº 12.815, de 2013, passe a permitir
sucessivas prorrogações dos contratos de concessão ou de arrendamento portuário, limitadas ao
prazo máximo previsto no respectivo instrumento (que deverá observar o limite de 70 anos),
reduz-se bastante a relevância prática da distinção entre prorrogação de vigência e reequilíbrio
econômico-financeiro por extensão de prazo. Mas há um detalhe importante. Como já
mencionado, o parágrafo único do art. 57 da Lei nº 12.815, de 2013, exige que as prorrogações
antecipadas sejam acompanhadas de obrigação, da parte do arrendatário, em realizar novos
investimentos. Portanto, na medida em que o § 6º do art. 19-A dispensa essa exigência nos casos
de extensão de prazo motivada por fato pretérito que tenha desequilibrado a equação econômico-
financeira do contrato, não se pode descartar o risco jurídico de que essa regra possa ser
considerada incompatível com o parágrafo único do art. 57 da Lei nº 12.815, de 2013, caso se
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considere, seguindo a linha adotada pela Corte de Contas no Acórdão nº 774/2016-Plenário, que
esse tipo de ampliação de prazo é em tudo equivalente a uma prorrogação de vigência contratual.
47. Quanto ao § 7º do art. 19-A, penso que apenas declara o que a Administração Pública, na
condição de poder concedente, já está autorizada por lei a fazer (vide os parágrafos 82 a 93 deste
Parecer), ressalvando a necessidade de cumprir, quando se tratar de prorrogação antecipada, o
disposto no § 2º do mesmo art. 19-A, que reflete a exigência prevista no parágrafo único do art. 57
da Lei nº 12.815, de 2013.
Expansão da área arrendada
(...)
51. A minuta de Decreto propõe-se a estabelecer que essas duas espécies de “contratação direta”
são possíveis para fins de ampliação de área de arrendamentos portuários, desde que atendidos
certos requisitos. Pelas razões já apresentadas, parece-me que a regra proposta encontra
fundamento legal no § 6º do art. 6º da Lei nº 12.815, de 2013, e no caput do art. 25 da Lei nº
8.666, de 1993, aplicável aos arrendamentos portuários por força do art. 66 da Lei nº 12.815, de
2013.
52. O § 1º que se pretende acrescentar ao art. 24 do Decreto nº 8.033, de 2013, estabelece como
deverão ser comprovados os ganhos de eficiência que autorizam lançar mão da hipótese de
dispensa de licitação prevista no § 6º do art. 6º da Lei nº 12.815, de 2013. Tal disposição está
claramente dentro dos limites do poder regulamentar conferido ao Presidente da República pelo
art. 84, IV, da Constituição.
53. O § 2º dispõe que, se a expansão de área não alterar substancialmente os resultados da
exploração do terminal, poderá ser excepcionalmente dispensada a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato. Partindo da premissa de que o processo de reequilíbrio
contratual implica considerável dispêndio de recursos públicos, essa regra estaria albergada pelo
princípio da eficiência (art. 37 da Constituição). Na verdade, se poderia dizer que essa regra
constitui o resultado de uma ponderação entre o princípio da eficiência e a obrigação de promover
o reequilíbrio contratual sempre que for conferido qualquer benefício ao arrendatário. Se a
magnitude dos benefícios que o poder concedente poderá obter com o procedimento de
reequilíbrio não for suficiente para justificar o dispêndio de recursos que resultará do
procedimento, penso que a medida racional seria dispensá-lo ou então adotar algum procedimento
mais simples e barato, se disponível.
54. Mas é pertinente destacar que o referido dispositivo não dispensa que o arrendatário seja
obrigado a pagar pelo uso da área de expansão mediante o acréscimo proporcional do valor de
arrendamento fixo[31] (por metro quadrado). A regra apenas dispensa o procedimento ordinário
de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando os efeitos sobre os resultados da
operação não forem significativos. Talvez seja o caso de deixar isso mais claro no enunciado da
norma.
Da unificação de contratos de arrendamento
55. Não há na Lei nº 12.815, de 2013, ou no Decreto nº 8.033, de 2013, previsão quanto à
possibilidade de “unificação” ou “consolidação” de contratos de arrendamentos que digam
respeito a áreas contíguas e de mesma titularidade. Mas já estava prevista mesmo antes da
vigência da Lei nº 12.815, de 2013, no art. 84, § 2º, “d”, do Anexo à Resolução ANTAQ nº 2.240,
de 2011[32]. Atualmente, encontra previsão no art. 2º, XXVI, e no parágrafo único do art. 3º da
Resolução Normativa ANTAQ nº 7, de 30 de maio de 2016[33].
56. Segundo a Resolução Normativa ANTAQ nº 7, de 2016, considera-se unificação contratual o
procedimento por meio do qual se escolhe um dentre os contratos a serem unificados, ao qual são
aglutinados os demais contratos, acompanhada de recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato remanescente. Trata-se de uma prática que já vem sendo utilizada no
âmbito do poder concedente e da agência reguladora e admitida pelo órgão de controle externo.
(...)
64. Portanto, considerando ainda os demais argumentos apresentados no PARECER nº
142/2015/ASJUR/SEP/CGU/AGU, penso que a regra da unificação contratual com base na média
ponderada, caso incorporada ao Decreto nº 8.033, de 2013, não seria ilegal. Mas ressalvo que, se
mantida a posição do TCU no Acórdão nº 774/2016-Plenário, a regra do § 1º do art. 24-A
proposto na minuta de Decreto em exame poderia ser considerada ilegal por violação ao dever de
licitar.
Substituição da área arrendada
80. Cabe destacar ainda que uma operação eficiente é condição indispensável, ainda não seja
suficiente sozinha, para que seja oferecido um serviço ao preço mais baixo possível,
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concretizando assim o objetivo da modicidade tarifária[42] (art. 3º, II, da Lei nº 12.815, de
2013[43]).
81. Ocorre que, em algumas ocasiões[44], o Tribunal de Contas da União considerou que a
substituição da área arrendada seria ilegal por implicar a descaracterização do objeto da licitação.
Por conseguinte, embora pessoalmente considere que dispositivo proposto é juridicamente válido,
é necessário ressalvar que há um risco relevante de que a regra que prevê a substituição de área
(art. 24-B) venha a ser considerada inválida.
Da possibilidade de revisão do cronograma de investimentos para melhor adequação ao
interesse público em razão de evento superveniente
(...)
91. Em síntese, pode-se afirmar que os contratos de concessão de serviços públicos, categoria em
que podem ser incluídos os arrendamentos de instalações portuárias[54], podem (e devem) ser
adaptados às novas realidades, de forma motivada e justificada, mediante negociação entre as
partes ou por ato unilateral do poder concedente, para que seja garantida a máxima eficiência
possível à execução contratual. Essa adaptação pode ocorrer mesmo quando não houver um
evento anterior que justifique a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor de
qualquer das partes, situação em que a adaptação contratual não deve alterar o equilíbrio
econômico-financeiro prévio. Isso quer dizer que eventuais vantagens conferidas ao
concessionário devem ser compensadas de alguma forma[55].
92. Portanto, quando implicar ajustes nas cláusulas contratuais que tenham reflexos econômicos, a
modificação do contrato deve ser acompanhada por estudos que assegurem a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro. O resultado deve ser um contrato mais adaptado à realidade,
observada a matriz de riscos contratualmente estabelecida, sem que disso resulte em prejuízo a
qualquer das partes.
93. O enunciado do art. 24-C que foi proposto na minuta de Decreto em análise é compatível com
essas conclusões, motivo pelo qual o considero juridicamente válido.
Da definição de área não-afeta às operações portuárias
(...)
97. Então, parece-me que o conceito de área afeta à operação portuária que a proposta de ato
normativo pretende inserir no Decreto nº 8.033, de 2013, é compatível com a Lei nº 12.815, de
2013.
Do procedimento para a celebração de contratos de contratos de adesão (autorização)
(...)
115. Neste ponto, vale mencionar que as regras devem ser interpretadas, tanto quanto possível, em
sintonia com os princípios. Por isso, deve-se evitar interpretação que obrigasse a Administração
Pública a exigir do interessado a apresentação de garantia de execução quando os benefícios dessa
medida não justificarem o custo que ela irá gerar ao empreendedor, o que evidentemente tornaria
mais onerosa a prestação do serviço ao usuário final. A exigência de garantia de execução mesmo
quando seus benefícios não superarem os custos à sociedade significaria uma afronta ao princípio
da eficiência e à diretriz da modicidade de tarifas e preços (art. 3º, II, da Lei nº 12.815, de 2013).
116. Por conseguinte, se a exigência de garantia de execução só faz sentido, no caso das
instalações portuárias autorizadas, quando o contrato de adesão decorrer de processo seletivo
público, o que não cabe a esta Consultoria Jurídica avaliar, entendo que a regra estabelecida no §
4º do art. 32 que se pretende acrescentar ao Decreto nº 8.033, de 2013, seria compatível com a
legislação.
Das alterações dos parâmetros da autorização
(...)
129. Por fim, sugiro ainda avaliar a pertinência de acrescentar parágrafo ao art. 35 que preveja
expressamente que o autorizatário deverá informar ao órgão responsável pela administração do
patrimônio imobiliário da União eventual transferência de titularidade ou ampliação de área, para
que sejam adotadas as medidas pertinentes.
Da autorização de realização de investimentos em caráter de urgência (TRI)
(...)
133. As regras que constam da proposta de Decreto estão de acordo com as práticas que já vêm
sendo adotadas, respaldadas em manifestações jurídicas tanto da Assessoria Jurídica da extinta
Secretaria de Portos da Presidência da República[70] como desta Consultoria Jurídica[71].
Portanto, considero que tais dispositivos da minuta de Decreto em apreço são perfeitamente
legais.
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Da admissibilidade de investimentos fora da área arrendada para fins de reequilíbrio
econômico-financeiro
(...)
152. Desde que observadas esses requisitos, parece-me que a aplicação da regra prevista no art.
42-A que se pretende acrescentar ao Decreto nº 8.033, de 2013, poderia ser considerada
compatível com a legislação. Mas certamente essa é uma questão que pode suscitar polêmica.
Portanto, é necessário ressalvar que medida dessa natureza está ainda sujeita a um risco jurídico
relevante[75], de modo que não posso descartar a hipótese de que tal dispositivo seja
posteriormente julgado ilegal.
Da antecipação de receitas da administração do porto para realização de investimentos
imediatos
(...)
156. Portanto, partindo da premissa de que esta possa ser uma fonte de financiamento útil para as
empresas encarregadas da administração dos portos, não vislumbro óbice jurídico quanto à
previsão desta possibilidade de antecipação de receitas em regulamento.
157. Cabe ainda mencionar que o § 3º do art. 42-B esclarece que a contratação deverá ser
realizada pela administração do porto. Desse, não incidem aqui o risco jurídico identificado no
parágrafo 141 deste Parecer. Mas observo que o art. 42-C é omisso quanto a esse ponto. Por se
tratarem de situações similares, entendo que ainda assim a mesma regra se aplicaria aos casos de
antecipação de valor de arrendamento. Não obstante, a fim evitar qualquer dúvida, sugiro inserir
um novo parágrafo no art. 42-C com conteúdo idêntico ao do § 3º do art. 42-B.
Da regulamentação de outras formas de ocupação e exploração das áreas e instalações
portuárias
(...)
160. A competência da ANTAQ para regular a exploração de áreas e instalações portuárias, bem
como a exploração da infra-estrutura aquaviária federal encontra suporte no art. 23, incisos II, III
e V, e no art. 27, inciso IV, da Lei nº 10.233, de 2001[78]. Além disso, especificamente no caso do
uso temporário de áreas dos portos organizados, a competência regulatória da ANTAQ já foi
reconhecida pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1514/2013-Plenário.
161. No entanto, é importante ressalvar que, no exercício de sua competência regulatória, a
ANTAQ deve respeitar o espaço de discricionariedade que é próprio das agências reguladoras,
não podendo por isso estabelecer normas que signifiquem uma inovação primária no ordenamento
jurídico[79]. Por isso, sugiro avaliar a pertinência de substituir o trecho “não previstas na
legislação” por “ainda que não previstas expressamente na legislação portuária”.
Da alteração do Decreto nº 6.144, de 2007 (REIDI)
(...)
170. De todo modo, certamente não há incompatibilidade entre a proposta de Decreto em exame e
a Lei nº 11.488, de 2007, que em princípio permite a adesão ao REIDI de qualquer projeto de
infraestrutura no setor portuário, o que também abrangeria as “instalações de apoio ao transporte
aquaviário reguladas pela ANTAQ”.
171. Porém, sugiro avaliar a pertinência de aproveitar a oportunidade para rever os demais
dispositivos do Decreto nº 6.144, de 2007, atinentes aos outros setores de transporte, a fim de dar-
lhes tratamento semelhante, se for o caso.
 
Adaptação dos contratos atuais às novas regras do regulamento
172. O art. 3º da minuta de Decreto estabelece o seguinte:

Art. 3º Os arrendatários que estejam com contrato em vigor
ou em operação na data da publicação deste Decreto
poderão, em até cento e oitenta dias, manifestar seu interesse
na adaptação de seus contratos aos termos da Lei nº. 12.815,
de 5 de junho de 2013 e seus regulamentos mediante aditivo
contratual.
§ 1º A adaptação de que trata o caput permitirá a adoção de
cláusulas contratuais que estabeleçam, entre outras
disposições, a possibilidade de prorrogação da outorga, nos
termos estabelecidos pelo art. 19 deste Decreto, inclusive
para os arrendatários que tenham unificado ou prorrogado os
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seus contratos nos termos do art. 5 da Lei nº 12.815, de 5 de
junho de 2013.
§ 2º Aplicar-se-á às prorrogações de contratos adaptados na
forma do § 1º o disposto no artigo 19-A deste Decreto, ainda
que a prorrogação seja feita no último quinquênio.

173. Pelo que pude compreender do art. 3º da minuta de Decreto, seria admitida a ampliação do
prazo de vigência dos atuais contratos de arrendamento portuário até o limite de setenta anos, que
passaria a ser previsto no art. 19 do Decreto nº 8.033, de 2013. Mais que isso, essa possibilidade
de ampliação de prazo se aplicaria, inclusive, a contratos que já tenham expirado, mas cujos
arrendatários, por alguma razão, ainda estejam operando o respectivo terminal portuário na data
de publicação do Decreto. Em síntese, a norma permitiria: (i) o revigoramento de contratos cuja
vigência já tenha se encerrado; e (ii) a ampliação do prazo dos contratos vigentes até o limite de
setenta anos.
174. Entendo que não seria possível revigorar por decreto contratos de arrendamento já expirados.
Nessa situação, aplica-se a Orientação Normativa AGU nº 3, de 2009:

Na análise dos processos relativos a prorrogação de prazo,
cumpre aos órgãos jurídicos verificar se não há extrapolação
do atual prazo de vigência, bem como eventual ocorrência de
solução de continuidade nos aditivos precedentes, hipóteses
que configuram a extinção do ajuste, impedindo a sua
prorrogação (Orientação Normativa AGU nº 3, de 2009).

175. Uma vez expirada a vigência original, não se admite a prorrogação de contratos
administrativos nem mesmo se houver previsão contratual de possibilidade de prorrogação. Nessa
situação, o revigoramento do contrato configuraria ofensa à obrigação de licitar, ressalvada
eventual possibilidade de contratação direta. É o entendimento já consolidado da Advocacia-Geral
da União. Por isso, penso que decreto também não poderia revigorar a vigência de tais contratos.
Seria uma medida com efeitos equivalentes aos de uma dispensa de licitação, o que requer
obrigatoriamente previsão em lei em sentido estrito. Como afirma Marçal Justen Filho, “havendo
viabilidade de disputa, é obrigatória a licitação, excetuados os casos de ‘dispensa’ autorizados por
lei[81]”.
176. Vou além e entendo que o mesmo raciocínio também se aplica à ampliação do prazo de
vigência atualmente previsto nos contratos ainda vigentes. Por isso, penso que decreto também
não poderia autorizar a prorrogação dos atuais contratos, mesmo que ainda estejam vigentes, por
prazo superior ao que já está previsto nos respectivos instrumentos[82]. Haveria ainda o risco de
se considerar que tal norma regulamentar estaria em contradição com a regra da vinculação ao
instrumento convocatório (art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993[83]). Em outros termos, entendo que
eventual ampliação do prazo máximo de vigência só poderia ser aplicada aos novos contratos de
arrendamento portuário, conforme dispuser o respectivo edital de licitação.
177. No entanto, informo que já houve pelo menos um caso em que, por Decreto, foram
“mantidas” permissões e autorizações de serviço público anteriores à sua vigência pelo prazo
máximo de vigência que passou a ser estabelecido no mesmo ato normativo, inclusive com
possibilidade de prorrogação (art. 94 do Decreto nº 952, de 1993[84]). Porém, é importante
ressalvar que tais contratos foram mantidos “sem caráter de exclusividade” e que as situações não
são idênticas. Portanto, pelas razões já mencionadas, entendo que há um risco relevante de que o
dispositivo regulamentar em questão venha a ser considerado ilegal mesmo na parte em que se
refere aos contratos ainda em vigor.
178. Daí concluo que há uma probabilidade relativamente alta de serem consideradas inválidas as
prorrogações de vigência que venham a ser realizadas com fundamento na norma enunciada no
art. 3º da minuta de Decreto.
Das demais disposições da minuta de Decreto
179. Em relação aos demais dispositivos incorporados à minuta de Decreto em anexo, não
vislumbro qualquer óbice jurídico. Porém, para fins de aprimoramento da proposta, apresento as
seguintes observações e sugestões:
a) A disposição contida no inciso I do parágrafo único que se pretende acrescentar ao art. 2º do
Decreto nº 8.033, de 2013, parece ser um tanto vaga, razão pela qual sugiro avaliar a sua
necessidade; enquanto que no inciso II entendo que seja dispensável a palavra “novas”;
b) No § 2º que se pretende acrescentar ao art. 5º do Decreto nº 8.033, de 2013, a palavra
“comprovada” aparentemente é desnecessária, uma vez que o inciso I do § 3º do mesmo artigo já
indica que caberá à Antaq demonstrar a inviabilidade de competição;
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c) No caput do art. 24-B, o trecho “mediante prévia autorização do poder concedente” pode ser
excluído sem prejuízo ao significado da norma, uma vez que qualquer alteração de área
demandará a formalização de termo aditivo, cuja celebração incumbe ao poder concedente;
d) No § 5º, o trecho “a seu critério” parece ser desnecessário, uma vez que termo “poderá”, que
lhe antecede, já dá a idéia de faculdade;
e) Para evitar qualquer dúvida interpretativa, sugiro avaliar a pertinência de deixar mais claro que
o “usuário” de que trata o caput do art. 42-B é o usuário da infraestrutura tarifada; enquanto que,
no § 4º do mesmo artigo, sugiro avaliar a pertinência de incluir referência aos “operadores
portuários”;
f) na alínea “b” do inciso I do art. 5º do Decerto nº 6.144, de 2007, sugiro reavaliar a adequação
da redação da sua parte final [“instalações de apoio ao transporte aquaviário reguladas pela
Antaq”] e a eventual pertinência de substituição por alguma outra expressão que identifique de
modo mais preciso os empreendimentos que se pretende abranger.
Dos aspectos formais
180. Em relação aos aspectos formais, considero que a minuta de Decreto que foi proposta
observa as regras do Decreto nº 4.176, de 2002. Ressalvo apenas o seguinte: (i) é necessária a
elaboração de exposição de motivos, na forma exigida pelos artigos 37 e 38 do Decreto nº 4.176,
de 2002; (ii) no art. 42, por uma questão de ordenação lógica, seria o caso de inverter a ordem dos
§§ 2º e 3º; e (iii) diante da nova redação (integral) que foi dada ao art. 35, inclusive com
acréscimo de parágrafos, é desnecessária a revogação expressa do seu atual parágrafo único (art.
8º, III, da proposta de Decreto em exame).
CONCLUSÃO
181. Ante o exposto, opino pela regularidade jurídica formal e material da minuta de Decreto em
apreço, com as sugestões, observações e ressalvas indicadas neste Parecer, em especial nos
parágrafos 54, 64, 81, 101, 108, 109, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 141, 150, 151, 152, 155, 156,
157, 161, 164, 171, 175, 176, 177, 178, 179 e 180.
182. Ao Consultor Jurídico do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
183. Se outra não for a determinação do Consultor Jurídico em seu despacho, devolvam o
processo à Secretaria Executiva, para que tome ciência da presente manifestação e adote as
providências que entender cabíveis.

5. Complementando a análise anterior, a NOTA n. 1079/2017/CONJUR-MTPA/CGU/AGU, de 4 de maio
de 2017, a CGAQ posicionou-se no seguinte sentido:

1. Tratam os autos de proposição de uma ampla revisão do Decreto nº 8.033, de 2013, que
atualmente regulamenta a Lei dos Portos (Lei nº 12.815, de 2013), entre outras disposições.
2. Uma versão anterior da proposta de Decreto já foi objeto de manifestação desta Consultoria
Jurídica mediante o PARECER Nº 20/2017/CONJUR-MT/CGU/AGU (SEI, documento
0228875).
3. Promovidas algumas alterações na proposta original, foi solicitada nova manifestação desta
Consultoria Jurídica.
4. A minuta de Decreto consta do documento 0359650/SEI.
5. Em resumo, as principais alterações foram as seguintes: (i) fixação do prazo mínimo de cem
dias para apresentação de propostas em licitações para a concessão de portos organizados ou
arrendamento de instalações portuárias, ressalvadas as hipóteses que admitem a elaboração de
estudos simplificados, em relação as quais o prazo mínimo será de quarenta e cinco dias (art. 11);
(ii) exclusão do § 2º do art. 24-A da proposta de Decreto anteriormente analisada; (iii) acréscimo
do parágrafo único ao art. 24-B; (iv) acréscimo do § 4º do art. 27, com renumeração do § 4º
original; (v) acréscimo do § 1º do art. 35, com renumeração dos parágrafos originais; (vi)
acréscimo do § 7º ao art. 35; (vii) alteração dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 38; (viii) acréscimo de
informação no caput do art. 42-A de que os investimentos fora da área arrendada deverão ser
na infraestrutura comum do porto organizado; (ix) alterações nos artigos 42-B e 42-C,
estabelecendo exigências mínimas para a antecipação de receitas pelas administrações portuárias e
prevendo a possibilidade de suspensão ou proibição do ato pela Antaq; (x) exclusão do art. 2º da
proposta original, que se destinava a alterar o Decreto nº 6.144, de 2007; (xi) ajustes na redação
do art. 3º da proposta original (art. 2º da versão atual), excluindo a possibilidade de adaptação de
contratos de arrendamento que não estejam mais vigentes ou que sejam anteriores à Lei nº 8.630,
de 1993. Além disso, foram realizados vários outros ajustes de redação de menor impacto.
6. Cabe mencionar ainda que esta Consultoria Jurídica já havia se manifestado sobre uma
proposta de alteração do art. 38 do Decreto nº 8.033, de 2013, por meio do PARECER Nº
57/2017/CONJUR-MT/CGU/AGU (NUP: 50000.122540/2016-97).
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7. Em relação aos dispositivos que já constavam da versão originalmente examinada, ficam
mantidas todas as observações e ressalvas do PARECER Nº 20/2017/CONJUR-MT/CGU/AGU.
8. Quanto às alterações propostas para o art. 38 do Decreto nº 8.033, de 2013, observo que a
minuta de Decreto em análise corrige os problemas identificados no PARECER Nº
57/2017/CONJUR-MT/CGU/AGU.
9. No que diz respeito aos demais pontos da proposta de Decreto, entendo que aperfeiçoam o texto
original e estão de acordo com a legislação vigente, sem prejuízo das ressalvas já apresentadas no
PARECER Nº 20/2017/CONJUR-MT/CGU/AGU, que ficam integralmente mantidas.
10. A única ressalva adicional que faço à minuta de Decreto em exame refere-se ao § 6º do art. 35,
o qual deve fazer remissão ao § 5º e não ao § 4º.
11. Ante o exposto, opino pela regularidade jurídica formal e material da minuta de Decreto em
apreço, com a ressalva indicada no parágrafo 10 desta Nota, sem prejuízo daquelas já apontadas
no PARECER Nº 20/2017/CONJUR-MT/CGU/AGU, que ficam integralmente mantidas.
12. Pela restituição do processo ao Gabinete do Ministro, com urgência.
13. Ao Consultor Jurídico do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

6. Ainda pertinente informar que por ocasião do relatório de acompanhamento na TC nº 030.098/2017-3,
novamente,  foram analisados os aspectos da legalidade do Decreto nº 9.048/17 pela CGAQ/CONJUR/MTPA, na NOTA
n. 3734/2017/CONJUR-MTPA/CGU/AGU, de  27 de dezembro de 2017 (NUP 50000.045295/2017-78), in verbis:

NOTA n. 3734/2017/CONJUR-MTPA/CGU/AGU
NUP: 50000.045295/2017-78
INTERESSADOS: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
ASSUNTOS: Legalidade do Decreto nº 9.048, de 2017. Relatório de Acompanhamento.
Da natureza dos contratos de arrendamento de instalações portuárias
1. Por meio do DESPACHO Nº 742/2017/AEGM/GM (SEI-0729246) foram solicitados subsídios
que contribuam para o esclarecimento de questões levantadas pela equipe técnica do Tribunal de
Contas da União.
2. Em Relatório de Acompanhamento na TC nº 030.098/2017-3 (SEI-0729266), Auditor Federal
de Controle Externo vinculado à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e
Ferroviária apresentou proposta de adoção de medida cautelar por parte do Tribunal de Contas da
União que impeça o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil de celebrar termos
aditivos a contratos de arrendamento portuário que contemplem: (i) a ampliação do prazo de
vigência dos atuais contratos mediante “adaptação” à legislação atual; (ii) a substituição da área
arrendada; e (iii) autorização para a realização de investimentos fora da área arrendada, na
infraestrutura comum do porto organizado.
3. O que se pretende no referido Relatório de Acompanhamento é a sustação da aplicabilidade: (i)
do art. 2º do Decreto nº 9.048, de 2017, na parte em que autoriza a adaptação dos contratos de
arrendamento celebrados a partir da vigência da Lei nº 8.630, de 1993, para fins de fixação do
novo prazo máximo de vigência previsto no art. 19 do Decreto nº 8.033, de 2013; (ii) do art. 24-A
do Decreto nº 8.033, de 2013, que prevê a possibilidade de substituição total ou parcial da área
arrendada; e (iii) do art. 42-A do Decreto nº 8.033, de 2013, que dispõe sobre a possibilidade de
autorizar que os arrendatários de instalações portuárias realizem investimentos na infraestrutura
comum dos portos organizados mediante reequilíbrio econômico-financeiro de seus contratos.
(...)
Da natureza dos contratos de arrendamento de instalações portuárias
12. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades – RE nº 172.816
(1994); RE 265.749 (2003); e RE nº 253.472 (2010) – os serviços prestados no âmbito dos portos
marítimos, fluviais e lacustres caracterizam-se como serviço público de competência privativa da
União, conforme preceitua o art. 21, XII, “f”, da Constituição. Por sua clareza, vale transcrever o
seguinte trecho do voto do Ministro relator Paulo Brossard no RE 172.816 (1994):

22. Competindo à União, e só a ela, explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os portos
marítimos, fluviais ou lacustres, art. 21, XII, f, da
Constituição, parece incontestável a natureza pública do
serviço de docas, atribuído à recorrida e do qual ela se
desincumbe em regime de exclusividade. (RE 172.816, p. 15)

13. No mesmo sentido, ainda durante a vigência da Lei nº 8.630, de 1993, assim já se manifestou
o Tribunal de Contas da União no Acórdão 2896/2009-Plenário:
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Afinal, a prestação de qualquer serviço que decorra da
exploração da infraestrutura dos portos é, por força de
expressa previsão constitucional, atividade titularizada pela
União e passível de delegação por meio de concessão,
permissão ou autorização, nos termos do art. 21, XII, "f", da
Constituição Federal.
 
Não por outra razão que o Tribunal tem aplicado ao
arrendamento portuário, de forma subsidiária, as disposições
da Lei 8.987/95, lei geral posterior à lei dos portos, a
exemplo do Acórdão 447/2009 ‐TCU Plenário que entendeu
aplicável, nesses casos, a inversão de fases do procedimento
licitatório.

14. Por conseguinte, ao contrário do que pode dar a entender a definição contida no inciso XI do
art. 2º da Lei nº 12.815, de 2013, o arrendamento de instalações portuárias não se restringe à
cessão de um bem público à iniciativa privada. Abrange, principalmente, a outorga de um serviço
público a ser explorado pelo particular.
15. Mais do que isso, é importante destacar que os contratos de arrendamento de instalações
portuárias previstos na Lei nº 12.815, de 2013, não se confundem com os contratos
administrativos comuns regulados pela Lei nº 8.666, de 1993. Trata-se de um contrato de longo
prazo em que a gestão de um determinado empreendimento destinado à atividade portuária é
outorgada a um particular. Em síntese, ainda que a legislação o tenha denominado de
“arrendamento”, é um contrato de concessão. Contratos dessa categoria possuem uma natureza
distinta dos contratos de fornecimento de bens, serviços e obras disciplinados pela Lei nº 8.666,
de 1993. Por isso, Egon Bockmann Moreira afirma que o art. 65 da Lei nº 8.666, de 1995, sequer
se aplica aos “contratos regulados pelas leis que disciplinam as concessões, as permissões e as
parcerias público-privadas
16. Por meio das concessões o poder público transfere ao particular a gestão de um
empreendimento, que a partir daí passa a exercê-la com certa autonomia para que sejam atingidos
os resultados esperados pelo poder concedente. Fernando Vernalha Guimarães explica que, com a
concessão, transfere-se ao particular a “gestão operacional” do serviço, incluindo a sua
organização e funcionamento com certa “autonomia gerencial e operativa". No mesmo sentido,
Vera Monteiro afirma que a concessão consiste num “modelo contratual que transfere a realização
e a gestão de um empreendimento, que é próprio da Administração, a um particular, o qual ficará
responsável por implementá-lo e explorá-lo” para em seguida concluir que:

A Administração, nesse formato, desonera-se de organizar e
prestar a atividade transferida durante o prazo contratual,
pois a razão de ser do vínculo de longo prazo subjacente ao
contrato de concessão é transferir a exploração da atividade
a um gestor que, num ideal de melhor eficiência, produz
ganho de qualidade para o usuário final[5].

17. No caso dos contratos de arrendamento de instalações portuárias, assim como nos contratos de
concessão em geral, as receitas do parceiro privado provêm quase que integralmente de tarifas
cobradas dos usuários. Esses empreendimentos representam investimentos de longa maturação e
que ordinariamente estão sujeitos às flutuações do mercado e a novas circunstâncias econômicas e
sociais. Apenas ao final do prazo de vigência do contrato é que se pode avaliar qual
foi efetivamente a taxa de retorno do empreendedor. Nas palavras de Egon Bockmann Moreira, “o
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos públicos de longo prazo tem racionalidade
absolutamente distinta daquela dos contratos de desembolso com prazo curto.
18. Sobre o tema, este é o entendimento de Floriano de Azevedo Marques Neto e Fábio Barbalho
Leite:

Nessa linha, mais do que a outorga para o uso de bem
integrante do porto, os arrendatários assumem obrigações e
direitos típicos de concessionários de serviço público, que não
se relacionam propriamente ao uso do bem, mas sim à
atividade ali desempenhada. Por isso é que o regime de
arrendamento constante da Lei dos Portos [referência à
antiga Lei nº 8.630, de 1993] abrange regras típicas da
concessão de serviços públicos, sejam elas relativas aos
padrões de qualidade e de metas do serviço (artigo 4º, § 4º, II
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e III), aos direitos e deveres dos usuários (artigo 4º, § 4º, VI),
à responsabilidade do arrendatário pela inexecução ou
deficiente execução dos serviços (artigo 4º, § 4º, XII) e à
reversibilidade dos bens (artigo 4º, § 4º, VII). Acrescemos a
Lei ainda dispor que a reversão dos investimentos realizados
pelo particular obedecerá ao ‘disposto na lei que regulamenta
o regime de concessão e permissão de serviços públicos’
(artigo 4º, § 6º).
 
Do esforço exegético do texto constitucional surge conclusão
incontornável. O diploma não outorgou à União o dever de
‘organizar’ os portos marítimos, fluviais e lacustres,
‘administrá-los’ ou ‘viabilizar’ sua exploração. Atribui-lhe,
isso sim, o poder-dever de explorá-los. Cabe à União Federal,
portanto, realizar a tarefa em causa e todos aqueles que
participarem dessa atividade – a de embarque e desembarque
de pessoas e mercadorias, e todas as atividades que lhe são
correlatas ou acessórias – executarão parcela do serviço
público atribuído àquele ente federativo. Nessa senda, o
desempenho de atividades atreladas à exploração do porto
para os fins que se destina estará imbrincado no serviço
público outorgado à União[7].

19. Em suma, além da cessão de uso de bem público, o contrato de arrendamento portuário
incorpora uma concessão de serviço público. É o que afirma Alice Gonzalez Borges:

Ora, esta nova forma de ‘arrendamento’ disciplinada pela Lei
8.630/93 conjuga, em sua estrutura, a um só tempo, as
naturezas jurídicas de concessão remunerada de uso de bem
público imóvel; de concessão do serviço público, pertinentes
às operações portuárias; e de concessão de obra pública (esta
última denominada pela Lei nº 8.987/95, de concessão de
serviço precedida da construção de obra pública)[8].

20. Alguns juristas, como Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Rafael Véras de Freitas, o
consideram como uma “subconcessão de serviço público”:

À medida que a tais contratos [arrendamentos portuários]
são celebrados em parcelas territoriais do Porto Organizado,
é possível assentar que tais ajustes têm natureza de uma
subconcessão de serviços públicos, posto que estão,
necessariamente, vinculados à concessão do serviço público
portuário prestado na infraestrutura do Porto Organizado[9].

21. Vitor Rhein Schirato segue a mesma linha de entendimento:
O arrendamento de instalações portuárias é instituto que
muito se assemelha à subconcessão de serviços públicos,
tratada no art. 26 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
visto que é contrato público por meio do qual é transferida a
terceiros a obrigação de prestar serviços qualificados como
públicos em determinado terminal localizado dentro de um
porto organizado. Como muito bem destacam Floriano de
Azevedo Marques Neto e Fábio Barbalho Leite, o contrato de
arrendamento portuário apresenta características do contrato
de concessão de serviço público e características do contrato
de concessão de uso de bem público, visto que a atividade
versada pelo contrato é uma atividade pública – decorre da
própria vocação do uso público do arrendamento – e a
instalação física do terminal sobre o qual será outorgado o
arrendamento constitui bem público[10].

22. Sobre a questão, é pertinente transcrever ainda o seguinte trecho de artigo de Ana Claudia
Farranha, Conrado da Silveira Frezza e Fabiana de Oliveira Barbosa, já na vigência do atual
marco legal do setor portuário:

Im
pr

es
so

 p
or

: 2
69

.0
71

.9
68

-1
6 

In
q 

46
21

Em
: 0

3/
05

/2
01

8 
- 0

8:
51

:4
9

https://sapiens.agu.gov.br/documento/100711977#_ftn7
https://sapiens.agu.gov.br/documento/100711977#_ftn8
https://sapiens.agu.gov.br/documento/100711977#_ftn9
https://sapiens.agu.gov.br/documento/100711977#_ftn10


25/04/2018 https://sapiens.agu.gov.br/documento/117037349

https://sapiens.agu.gov.br/documento/117037349 14/21

É possível concluir, portanto, que embora o direito portuário
vigente forneça uma caracterização sui generis para a
delegação das instalações portuárias, que são tratadas como
“arrendamentos”, isso não significa que a nova Lei dos
Portos esteja em desacordo com o sistema jurídico vigente,
isto é, com o modelo de concessões de serviços públicos.
Apesar de ser o arrendamento um instituto típico do direito
privado, os arrendamentos portuários funcionam da mesma
forma que uma concessão de serviço público, em que o poder
concedente não só tem a possibilidade de regular a tarifa
praticada (por meio do critério de julgamento da licitação),
como também estabelece parâmetros para avaliação de
desempenho, além de metas e prazos para o alcance de níveis
de serviço[11].

23. Essa posição já foi adotada pela Assessoria Jurídica da então Secretaria de Portos da
Presidência da República no PARECER n. 262/2016/ASJUR-SEP/CGU/AGU (NUP:
00045.003187/2016-52) e pela Procuradoria Federal junto à ANTAQ no Parecer nº 70/2014/PF-
ANTAQ (NUP: 50300.000155/2013-62). Vale reproduzir a seguinte passagem do citado Parecer
da Procuradoria Federal junto à ANTAQ:

É possível concluir, portanto, que embora o direito portuário
vigente forneça uma caracterização sui generis para a
delegação das instalações portuárias, que são tratadas como
“arrendamentos”, isso não significa que a nova Lei dos
Portos esteja em desacordo com o sistema jurídico vigente,
isto é, com o modelo de concessões de serviços públicos.
Apesar de ser o arrendamento um instituto típico do direito
privado, os arrendamentos portuários funcionam da mesma
forma que uma concessão de serviço público, em que o poder
concedente não só tem a possibilidade de regular a tarifa
praticada (por meio do critério de julgamento da licitação),
como também estabelece parâmetros para avaliação de
desempenho, além de metas e prazos para o alcance de níveis
de serviço[11].

24. Pode-se dizer até que o objeto principal de tais contratos no atual regime constitucional e legal
é a execução de um serviço público de competência da União. A exploração do imóvel em que se
localiza a instalação portuária é um meio para atingir essa finalidade primordial. Neste ponto, vale
citar artigo de Carlos Augusto da Silveira Lobo:

É certo que a concessionária cede ao titular do terminal a
posse direta do imóvel em que se localiza a instalação, mas
não com o objetivo de simplesmente arrendá-la. A cessão do
uso tem como objetivo principal ensejar que o arrendatário
possa prestar serviços portuários ao público[12].

25. No caso da concessão de rodovias, vejamos o que disse o Tribunal de Contas da União no
relatório do Acórdão nº 2896/2009-Plenário/TCU: 

Em setores como concessão de rodovias, onde a definição de
serviço público encontra-se mais aprofundada, percebe-se
que o foco passou das obras das rodovias para o escoamento
eficaz dos veículos. Em outras palavras, o concessionário não
é selecionado para explorar o terreno da rodovia, mas para
utilizar aquele terreno para prestar um serviço público.
Adicionalmente, não há valor de outorga no processo de
concessão de rodovias. O critério de seleção é a menor tarifa
exatamente porque a exploração do bem público é secundária
em relação ao serviço público em si.

26. Em síntese, os contratos de arrendamento portuário transferem ao arrendatário a atribuição de
gerir e explorar por certo tempo uma instalação portuária num porto organizado. Configuram-se
por isso como contratos de concessão, mais especificamente contratos de concessão de serviço
público. De modo mais preciso, são contratos que associam o uso de um bem público com a
delegação de um serviço público.
Da mutabilidade dos contratos de arrendamento de instalações portuárias
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27. Tendo em vista o vulto dos investimentos que normalmente são demandados dos prestadores
do serviço, os arrendamentos portuários costumam ser contratos de longo prazo.
28. Por isso, é importante uma maior flexibilidade para permitir que tais contratos se adaptem às
circunstâncias supervenientes. Daí porque os limites à alterabilidade de contratos de arrendamento
portuário devem ser interpretados com ponderação, considerando a necessidade de garantir, ao
longo de muitos anos, a continuidade da prestação do serviço público de uma forma adequada,
eficiente e segura. Isso se reflete no disposto no inciso IX do art. 5º da Lei nº 12.815, de 2013[13]:

Art. 5º São essenciais aos contratos de concessão e
arrendamento as cláusulas relativas:
(...)
IX - aos direitos, garantias e obrigações do contratante e do
contratado, inclusive os relacionados a necessidades futuras
de suplementação, alteração e expansão da atividade e
consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação das
instalações;

29. Em relação à mutabilidade dos contratos de concessão, assim afirma Antônio Carlos Cintra do
Amaral:

É ilusório defender a imutabilidade dos contratos de
concessão durante o prazo de duração de 20, 25 ou 30 anos.
O que a concessionária tem direito a ver respeitado – e o
poder concedente tem o dever de respeitar – é o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato. Este, sim, é intangível. O
contrato é mutável e, mais ainda, deve ser modificado sempre
que o interesse público assim o exija[14].

30. Enfatizando a natural incompletude dos contratos de concessão, Vera Monteiro defende que
tais contratos sejam suficientemente flexíveis para que possam se adaptar a eventos que ocorram
ao longo de sua vigência:

Assim, é própria do contrato de concessão sua incompletude,
e contratos com essa característica normalmente importam a
necessidade de serem feitas adaptações e de se permitir algum
grau de flexibilidade durante sua vigência, para que possam
se acomodar às mudanças ocorridas ao longo do tempo[15].

31. Egon Bockmann Moreira adota uma posição semelhante:
Assim, e se é bem verdade que o pacta sunt servanda se presta
a dar estabilidade à relação contratual (sufocando arroubos
unilaterais), ela não é óbice à adaptação consensual que,
dentro da legalidade, traga efetivas vantagens ao contrato,
aos serviços prestados e aos usuários. A estabilidade absoluta
das relações contratuais, baseada na vontade dos sujeitos
contratantes, é própria da construção dogmática do
Liberalismo oitocentista – isto não mais existe neste século
XXI (assim se espera). As circunstâncias do contrato e sua
respectiva base objetiva permitem a manutenção da
estabilidade do projeto concessionário ao longo dos anos,
adaptando-o às exigências do mundo dos fatos. (...) Muito
embora as alterações freqüentes ou abruptas não devam ser
encaradas como desejáveis, os contratos de concessão –
incompletos que são – podem experimentar mudanças
consensuais que visem a atendem às necessidades
públicas[16].

32. Vejamos o que dizem Floriano de Azevedo Marques Neto e Fábio Barbalho Leite
especificamente a respeito da mutabilidade de contratos de arrendamento portuário:

A razão dessa maleabilidade de conteúdo contratual mais
intensa, como não poderia deixar de ser, prende-se ao próprio
fundamento da alterabilidade de conteúdo como caractere
definidor do contrato administrativo – a necessidade de se
adaptar, cambiar, mudar o teor das disposições contratuais
para que se conformem às exigências cambiantes do interesse
público. O que se entende, como em tantas coisas mais do

Im
pr

es
so

 p
or

: 2
69

.0
71

.9
68

-1
6 

In
q 

46
21

Em
: 0

3/
05

/2
01

8 
- 0

8:
51

:4
9

https://sapiens.agu.gov.br/documento/100711977#_ftn13
https://sapiens.agu.gov.br/documento/100711977#_ftn14
https://sapiens.agu.gov.br/documento/100711977#_ftn15
https://sapiens.agu.gov.br/documento/100711977#_ftn16


25/04/2018 https://sapiens.agu.gov.br/documento/117037349

https://sapiens.agu.gov.br/documento/117037349 16/21

Direito, conhecendo-se melhor a materialidade dos serviços
portuários. Sem obviamente pretendermos nos arvorar em
técnicos de engenharia operacional portuária, nem expertos
em administração logística, impomo-nos as considerações
fáticas seguintes como inescapável dever de ofício para a
adequada compreensão jurídica do problema.
Os serviços portuários são efetivados sobre uma infra-
estrutura que, embora gigante aos olhos leigos, em verdade
pode sofrer de escassez – e a mera ociosidade de capacidade
já é fato aqui negativo – dado o gigantismo das necessidades
de embarque e desembarque de mercadorias e, sobretudo, ao
regime especialmente acelerado em que tal serviço deve ser
operado para que alcance seus préstimos: minoração das
distâncias percorridas mediante (a) a máxima diminuição
possível (em face dos meios de transporte conectados pelo
Porto) de tempo para despacho aduaneiro da mercadoria e
(b) diminuição dos custos vinculados à permanência da
mercadoria no Porto.
Em face dessas exigências materiais, que consubstanciam o
critério da eficiência desse serviço público, impõe-se ao
concessionário do serviço de portos – no caso concreto, a
concessionária – a permanente atenção logística voltada à
otimização do emprego da infra-estrutura existente, quer (i)
evitando-se o máximo possível sua ociosidade, quer (ii)
incrementando-se o seu uso[17].

33. Neste ponto, é importante destacar que os limites indicados nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993[18], não se aplicam às mudanças das condições originais das concessões[19].
Como já reconheceu o Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2896/2009-Plenário, as
características dos contratos administrativos comuns, submetidos aos limites do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, “divergem substancialmente” dos contratos firmados para fins de desestatização
de serviços públicos, como é o caso dos arrendamentos portuários. Sobre a questão, Justen Filho
ensina que:

A imposição da imutabilidade do contrato administrativo, por
homenagem ao princípio da obrigatoriedade de licitação,
acabaria gerando efeitos maléficos insuportáveis. O Estado e
a Sociedade teriam de suportar uma contratação cujos termos
se evidenciassem como insatisfatórios. O interesse coletivo
seria sacrificado, na medida em que seria executada
contratação oferecendo prestações inúteis, onerosas ou
inadequadas para satisfação das necessidades
correspondentes[20].

34. Esse entendimento se justifica não apenas em razão do prazo de vigência mais longo das
concessões, que torna necessária uma maior flexibilidade para que os respectivos contratos
possam ser ajustados às novas realidades. Mas também em virtude dos altos custos de transação
que a Administração Pública incorreria para rescindir antecipadamente um contrato de
arrendamento portuário que tenha se tornado incompatível com as novas circunstâncias fáticas e
promover uma nova licitação para garantir a continuidade da prestação do serviço em novas bases
contratuais.
35. Ainda sobre a mutabilidade dos contratos de concessão, vale a pena reproduzir outro trecho da
obra de Egon Bockmann Moreira:

Reitere-se que não se está a defender a degeneração do
contrato: as alterações (unilaterais e bilaterais) exigem
respeito ao pacto e à sua razão de existir – definida pela
realidade socioeconômica a ele subjacente. A juridicidade do
pacto importa o dever das partes de desempenharem com
afinco os melhores esforços para seu cumprimento. Elas
devem acatamento à natureza contratual das tarefas que lhes
foram atribuídas – e também à legalidade, motivação e
proporcionalidade. Mas o que não é válido é a submissão de
um contrato com prazo de décadas, detentor de complexos
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fluxos de receitas e despesas e desenvolvido numa época
propensa a instabilidades, a regime jurídico celebrado em
vista de situações fáticas que, com o passar do tempo, se
revelam diversas daquelas efetivamente vivenciadas na
execução contratual (e nas demandas sociais). No caso da Lei
Geral de Concessões as perspectivas de modulações e
transformações são muito mais amplas, ricas e coloridas que
o acanhado perfil da Lei de Licitações[21].

36. Para Marçal Justen Filho, “deve produzir-se a alteração necessária a assegurar a maior
adequação possível dos serviços públicos objeto da concessão, ainda que isso importe alteração
significativa das condições contempladas na licitação[22]”. O que não se admite, na visão de
Justen Filho, é a “transmudação do objeto da concessão[23]”.
37. Portanto, é um grave equívoco comparar as possibilidades de modificação ou adaptação de
contratos de arrendamento portuário com aquelas atinentes aos contratos administrativos comuns
disciplinados pela Lei nº 8.666, de 1993. Essa falha de compreensão sobre o que seja um contrato
de arrendamento de instalação portuária tem potencial para causar graves prejuízos em razão do
engessamento desses contratos de longo prazo.
Da substituição da área arrendada (art. 24-A do Decreto nº 8.033, de 2013)
(...)
59. Portanto, não há extrapolação do poder regulamentar porque a mutabilidade dos contratos
administrativos e, em particular, dos contratos de concessão, é admitida pela legislação, de modo
que o art. 24-A do Decreto nº 8.033, de 2013, apenas regulamentou os parâmetros que devem ser
seguidos pelo poder concedente em casos onde se mostre necessária, por motivo de interesse
público, a substituição total ou parcial da área arrendada. Em outras palavras, não foi o Decreto nº
9.048, de 2017, que criou a possibilidade de substituição da área arrendada, pois ela decorre da
própria característica da mutabilidade dos contratos administrativos, que pelas razões já expostas
é ainda mais acentuada no caso de contratos de concessão, como são os arrendamentos portuários.
O Decreto nº 9.048, de 2017, apenas disciplinou como deve se dar esse tipo de modificação
contratual que, pelos motivos já apresentados, é plenamente admissível pela legislação.
60. Também não há o que se falar em descaracterização do objeto do contrato de arrendamento,
posto que seu objetivo primordial é a prestação de um serviço público aos usuários do porto,
sendo a área arrendada um meio para a execução dessa atividade.
61. Finalmente, também deve ser descartado o argumento de que o art. 24-A do Decreto nº 8.033,
de 2013, teria criado uma hipótese de rescisão contratual vedada pela legislação, haja vista que é
plenamente admissível a possibilidade de rescisão amigável de contratos de concessão quando
demonstrado o interesse público
Dos investimentos na infraestrutura comum do porto organizado (art. 42-A do Decreto nº
8.033, de 2013)
(...)
79. Em conclusão, desde que observados os requisitos acima indicados, entendo que a aplicação
da regra prevista no art. 42-A do Decreto nº 8.033, de 2013, pode ser considerada compatível com
a legislação.
80. Conforme já exposto na parte introdutória desta Nota, há uma grande necessidade de se
viabilizar novos investimentos no setor portuário, que são fundamentais para alterar o atual estado
de coisas em que o Brasil figura como um dos países com a pior infraestrutura portuária do
planeta. Dificilmente se modificará essa situação lamentável se as autoridades judiciárias e as
responsáveis pelo controle externo da Administração Pública interpretarem a legislação que
disciplina as contratações públicas de modo rígido, dogmático e dissociado da realidade na qual
essas normas são aplicadas.
Da adaptação dos contratos de arrendamento já firmados (art. 2º do Decreto nº 9.048, de
2017)
81. Por fim, a equipe técnica do Tribunal de Contas da União alegou que seria
ilegal/inconstitucional promover a extensão da vigência dos atuais contratos de arrendamento
portuário para além do prazo neles originalmente previsto. Essa possibilidade foi prevista no art.
2º do Decreto nº 9.048, de 2017, que dispõe sobre a “adaptação” à atual legislação dos contratos
de arrendamento celebrados a partir da vigência da Lei nº 8.630, de 1993, inclusive para fins de
aplicação do novo prazo máximo de vigência fixado no art. 19 do Decreto nº 8.033, de 2013. Essa
é a redação do art. 2º do Decreto nº 9.048, de 2017:
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Art. 2º Os arrendatários cujos contratos estejam em vigor na
data de publicação deste Decreto poderão, no prazo de cento
e oitenta dias, manifestar seu interesse na adaptação de seus
contratos aos termos da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013,
e de seus regulamentos, por meio de termo aditivo ao
contratual.
 
§ 1º A adaptação de que trata o caput permitirá a adoção de
cláusulas contratuais que estabeleçam, entre outras
disposições, a possibilidade de prorrogação da outorga, nos
termos estabelecidos pelo art. 19 do Decreto nº 8.033, de
2013, inclusive para os arrendatários que tenham prorrogado
os seus contratos nos termos da Lei nº 12.815, de 2013.
 
§ 2º O disposto no art. 19-A do Decreto nº 8.033, de 2013, se
aplica às prorrogações de contratos adaptados na forma do §
1º, ainda que a prorrogação seja feita no último quinquênio
de vigência dos contratos.
 
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos contratos
firmados antes da vigência da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro
de 1993.

82. De início, é importante destacar que o dispositivo regulamentar impede qualquer “adaptação”
dos contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 8.630, de 1993, que no jargão do setor
portuário costumam ser chamados de “contratos pré-93” (art. 2º, § 3º do Decreto nº 9.048, de
2017).
83. Além disso, o § 2º do art. 2º do Decreto nº 9.048, de 2013, exige que as prorrogações
realizadas com base na “adaptação” à atual legislação seja feita tendo como contrapartida a
realização de novos investimentos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19-A do Decreto nº 8.033,
de 2013, que trata da “prorrogação antecipada”, ainda que a “prorrogação por adaptação” seja
realizada no último qüinqüênio da vigência do contrato.
84. Também é o caso de mencionar que qualquer prorrogação de vigência deverá ser
acompanhada de medidas que garantam a preservação da equação econômico-financeira original
do contrato e, neste caso específico, conforme já exposto, sempre mediante a realização de novos
investimentos. Trata-se, portanto, de mais um mecanismo para atrair investimentos novos e
imediatos ao setor portuário.
85. Já houve pelo menos um caso em que, por Decreto, foram “mantidas” permissões e
autorizações de serviço público anteriores à sua vigência pelo prazo máximo de vigência que
passou a ser estabelecido no mesmo ato normativo, inclusive com possibilidade de prorrogação
(art. 94 do Decreto nº 952, de 1993).
86. Diante da mutabilidade inerente aos contratos de arrendamento portuário, da necessidade de
criação de mecanismos que viabilizem a realização de novos investimentos imediatos no setor
portuário e tendo em vista que qualquer prorrogação de vigência deverá ser acompanhada por
medidas que garantam a preservação do equilíbrio econômico-financeiro original dos contratos, a
aplicação do novo prazo máximo de vigência previsto no art. 19 do Decreto nº 8.033, de 2013,
pode ser considerada compatível com a legislação.
CONCLUSÃO
87. São essas as considerações que tenho a fazer em relação ao Relatório de Acompanhamento
(TC nº 030.098/2017-3) da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária do
Tribunal de Contas da União.
88. Ao Consultor Jurídico do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
89. Se outra não for a determinação do Consultor Jurídico em seu despacho, restituam o processo
ao Gabinete do Ministro.

7. Além dos questionamentos do TCU, há a notícia do Inquérito 4621, instaurado pelo Ministério Público
Federal, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que tem por objeto a "investigação penal" e "apuração de fatos
descobertos no âmbito de ação controlada e de interceptação telefônica, deferidas nos autos das Ações Cautelares n.º
4.315 e n.º 4.316, sob relatoria do Ministro Edson Fachin" (PETIÇÃO 7.123, DF, DE 12/09/2017- andamento anexo).
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8. Por outro lado, esta Coordenação-Geral de Assuntos Judiciais também atuou na ação de rito ordinário
nº 1004819-84.2017.4.01.3400 (NUP 00410.038188/2017-93 // 00748.000943/2017-55), em trâmite na 21ª VF SJDF, em
que a empresa J. MACÊDO S.A. pleiteou a manutenção do Contrato de Arrendamento n. 003/97, com base no Decreto nº
9.048/17, e ainda a Ação Declaratória nº 1010264-83.2017.4.01.3400, em trâmite na 14ª VF/DF, movida por Fibria
Celulose S.A, pleiteando o provimento jurisdicional que declare “a vigência do Contrato de Arrendamento PRES/049.97
e todos seus regulares efeitos”, com a garantia de manutenção do aludido contrato até que sobrevenha decisão
administrativa definitiva dos Réus quanto aos pedidos de adaptação e prorrogação do Contrato de Arrendamento em
questão, em face da edição do Decreto nº 9.048/2017 -  DOU de 11/05/2017 (NUP 00410.055504/2017-91/
00748.001491/2017-29).
9. O Decreto n.º 9.048, de 10 de maio de 2017, altera o Decreto n.º 8.033, de 27 de junho de 2013, que
regulamenta o disposto na Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013, e demais disposições legais que regulam a exploração
de portos organizados e de instalações portuárias.
10. Em resumo, as principais alterações foram as seguintes: (i) fixação do prazo mínimo de cem dias para
apresentação de propostas em licitações para a concessão de portos organizados ou arrendamento de instalações
portuárias, ressalvadas as hipóteses que admitem a elaboração de estudos simplificados, em relação as quais o prazo
mínimo será de quarenta e cinco dias (art. 11); (ii) exclusão do § 2º do art. 24-A da proposta de Decreto anteriormente
analisada; (iii) acréscimo do parágrafo único ao art. 24-B; (iv) acréscimo do § 4º do art. 27, com renumeração do § 4º
original; (v) acréscimo do § 1º do art. 35, com renumeração dos parágrafos originais; (vi) acréscimo do § 7º ao art. 35;
(vii) alteração dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 38; (viii) acréscimo de informação no caput do art. 42-A de que os investimentos
fora da área arrendada deverão ser na infraestrutura comum do porto organizado; (ix) alterações nos artigos 42-B e 42-C,
estabelecendo exigências mínimas para a antecipação de receitas pelas administrações portuárias e prevendo a
possibilidade de suspensão ou proibição do ato pela Antaq; (x) exclusão do art. 2º da proposta original, que se destinava a
alterar o Decreto nº 6.144, de 2007; (xi) ajustes na redação do art. 3º da proposta original (art. 2º da versão atual),
excluindo a possibilidade de adaptação de contratos de arrendamento que não estejam mais vigentes ou que sejam
anteriores à Lei nº 8.630, de 1993. Além disso, foram realizados vários outros ajustes de redação de menor impacto.
11. Com o advento do Decreto n.º 9.048/17 a Administração Pública buscou desburocratizar e flexibilizar as
operações de concessão e arrendamento dos portos brasileiros, objetivando a simplificação dos procedimentos que
autorizam investimentos nos portos públicos e nos Terminais de Uso Privado (TUPs).
12. Veja, o agente público no exercício de suas atribuições e na defesa da ordem pública busca condições
mínimas necessárias a uma conveniente vida social, segurança pública e salubridade pública e tranquilidade pública,
pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos.
13. Do ponto de vista formal, a ordem pública é o conjunto de valores, princípios e normas que se pretende
sejam observados em uma sociedade. Do ponto de vista material, ordem pública é a situação de fato ocorrente em uma
sociedade, resultante da disposição harmônica dos elementos que nela interagem, de modo a permitir um funcionamento
regular e estável, que garanta a liberdade de todos.[1]

14. Para Mario Luiz Elia Júnior[2]:
O conceito de ordem pública representa, portanto, um reflexo dos valores de determinada época e
de certas culturas jurídicas, representando, assim, os valores que a moral vigente em nossa cultura
jurídica considera fundamentais. Assim, tudo que se mostrar contrário a essa conformação moral
básica será considerado contrário à ordem pública e não deverá receber a chancela do Órgão
competente – antes o Supremo Tribunal Federal, agora o Superior Tribunal de Justiça – segundo o
disposto pela Lei de Introdução ao Código Civil.
Por outro lado, é de inteira sabença que a concretização e a delimitação do conteúdo da ordem
pública constitui tarefa que pode (e deve) ser desempenhada exclusivamente pelas Cortes
nacionais, salvo raras exceções em que o próprio legislador se encarrega de conformá-la, como é
o caso da própria ressalva feita pelo parágrafo único ao artigo 39 da Lei nº 9.307/96.

15. Ainda, o Sr. Ministro José Delgado na Sentença Estrangeira Contestada n.º 802/US conceitua ordem
pública como:

(...)
A doutrina tem procurado fixar esse conceito. Em síntese, afirmam os autores abaixo identificados
que:
a) "a ordem pública, em Direito Internacional Privado, representa o espírito e o pensamento de um
povo, a filosofia sócio-jurídico-moral de uma nação." (Jacob Dolinger, em "A Evolução da Ordem
Pública no Direito Internacional Privado", RJ: Luna, 1997);
b) "a ordem pública é o conjunto de direitos, de caráter privado, cuja obediência o Estado impõe,
para que haja harmonia entre o Estado e os indivíduos, em salva-guarda de interesses substanciais
da sociedade" (Gama e Silva, citado por Irineu Strenger, em "Direito Internacional Privado" -
parte geral - vol. I. SP: RT. 2000, p. 172);
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c) "a ordem pública é o conjunto de normas essenciais à convivência nacional; logo não comporta
classificação em ordem pública interna e internacional, mas tão-somente a de cada Estado. Sem
embargo, autores existem, como Despagnet, que vislumbram três categorias de leis de ordem
pública, em todas as legislações:

a) a compreensiva de institutos e leis que interessam à
consciência jurídica e moral de todos os povos civilizados,
como as alusivas ao casamento, ao parentesco em linha reta;
b) a que engloba leis tidas como aplicação de verdadeiros
princípios da moral e da organização social;
c) a referente às disposições imperativas em considerações de
ordem regional (Maria Helena Diniz, em "Lei de Introdução
ao Código Civil Brasileiro Interpretada". SP: Saraiva, 1999, 5ª
ed., p. 366).

Esses conceitos demonstram as dificuldades enfrentadas pela doutrina para esclarecer a
compreensão do que seja ordem pública.
Assentado está, contudo, que são leis de ordem pública:

a) as constitucionais;
b) as administrativas;
c) as processuais;
d) as penais;
e) as de organização judiciária;
f) as fiscais;
g) as de polícia;
h) as que protegem os incapazes;
i) as que tratam de organização de família;
j) as que estabelecem condições e formalidades para certos
atos;
k) as de organização econômica (atinentes aos salários, à
moeda, ao regime de bem).

O rol acima é da autoria de Maria Helena Diniz, com participação de Serpa Lopes (Maria Helena
Diniz, ob. cit. p. 368).
(...)

16. Com isso, conclui-se por necessária a preservação da ordem pública, com um ordenamento jurídico
integrado e harmonioso, de modo a garantir os direitos e interesses de uma nação livre e soberana. Para tanto deve ser
conferido aos atos e contratos decorrentes do Decreto nº 9.048/2017 a devida segurança jurídica para que não haja o caos
no setor portuário.
17. Sobre o tema, com total pertinência destacou o Gabinete Ministro deste MTPA ao asseverar que  o
"Decreto nº 9.048/2017, têm amparo jurídico-constitucional, sem qualquer exorbitação do poder regulamentar (art. 84,
IV, CF/88) e em plena conformidade às políticas públicas do setor portuário, preconizadas pela Lei nº 12.815/13 e pelo
art. 21, XII, “f”, CF/88", razão pela qual solicitou dessa Consultoria Jurídica informações sobre eventuais ações no
âmbito administrativo e/ou judicial, inclusive TCU, que tenham por objeto questionamentos ao aludido Decreto de
Portos", para fins de encaminhamento à "Advocacia-Geral da União com vistas a promover a defesa da legalidade do
mencionado decreto e, por conseguinte, garantir segurança jurídica aos termos aditivos de adaptação que se encontram
em tramitação nesta Pasta, como instrumento de implementação da política setorial".
18. Nesse contexto, tendo em vista as informações técnicas recebidas, bem como, as manifestações jurídicas
da COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS/CONJUR-MTPA (PARECER n.
00020/2017/CONJURMT/CGU/AGU, 18 de janeiro de 2017, NOTA n. 1079/2017/CONJURMTPA/CGU/AGU, 4 de
maio de 2017, NOTA n. 3734/2017/CONJURMTPA/CGU/AGU, 27 de dezembro de 2017, e NOTA n.
658/2018/CONJUR-MTPA/CGU/AGU, 12 de março de 2018), que bem demonstram a legalidade do ato, e
ainda diante da evidente interferência que pode advir  na prestação do serviço público, com potencial impacto no
setor portuário, com grave risco à ordem pública e à segurança jurídica, sugere-se o encaminhamento ao Gabinete
da Ministra da Advocacia-Geral da União, para acompanhamento estratégico e eventual análise de medida para
intervenção da União no feito, nos termos do art. 5º, da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, verbis:

Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias,
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter
reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da
demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar
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documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese
em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes.

19. Após aprovação, sigam os autos à Divisão de Execução Processual (DIEP/CONJUR/MTPA) para:
a)  encaminhar os autos ao Gabinete da Ministra da Advocacia Geral da União;
b) dar ciência à Consultora Jurídica Adjunta, CGAJ-Substituta e à CGAQ.

 
Brasília, 20 de março de 2018.
 
 

(assinatura eletrônica)
Ana Luisa Figueiredo de Carvalho

Advogada da União
Coordenadora-Geral de Assuntos Judiciais [1]

(f/m)

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 50000008120201861 e da chave de acesso fe4e1a37

 
[1] Por delegação do Consultor Jurídico - OS Nº 6, de 12/05/2017 (retificada no Boletim de Pessoal nº 09,

de 15/05/2017)

Notas

1. ^ Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem
Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio
de Janeiro, p. 13 e p. 156/157.

2. ^ Acessado em 19 de março de 2018: <https://jus.com.br/artigos/8678/conceito-de-ordem-publica-e-sua-
aplicacao-quando-da-homologacao-de-sentenca-arbitral-estrangeira>

Documento assinado eletronicamente por ANA LUISA FIGUEIREDO DE CARVALHO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 117037349 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ANA LUISA FIGUEIREDO DE
CARVALHO. Data e Hora: 20-03-2018 15:21. Número de Série: 13175992. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv4.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL MAGALHAES FURTADO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 117037349 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL MAGALHAES FURTADO. Data e Hora: 27-
03-2018 13:53. Número de Série: 3798845928883299147. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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