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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO R, 5º ANDAR - CEP 70.044-902 - BRASÍLIA (DF) TEL.: (61) 2029-
7141/7146 - FAX: (61) 2029 7916 - CONJUR.MT@TRANSPORTES.GOV.BR

 
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.
 
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.

 
4. O referido Grupo de Trabalho contou com a participação do signatário deste Parecer na condição de

representante desta Consultoria Jurídica.
 
5. O relatório produzido pelo Grupo de Trabalho consta dos documentos SEI-0190265 e SEI-0190271 e

está acompanhado de uma minuta de Decreto cujo principal objetivo é a alteração do atual Decreto nº 8.033, de 2013
(SEI, documento 0190271, p. 14-23).

 
6. Por meio da Carta S/N de 20 de dezembro de 2016 (SEI, documento 0199869), as entidades

representativas do setor portuário solicitaram alguns ajustes na minuta de Decreto que havia sido formulada pelo Grupo
de Trabalho.
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7. Algumas das propostas foram acatadas, o que resultou numa nova minuta de ato normativo (SEI,
documento 0212625).

 
8. Em seguida, foi solicitada manifestação deste órgão setorial da Advocacia-Geral da União.
 
9. É o relatório.
 
10. Preliminarmente, informo que esta manifestação tratará da minuta de Decreto que consta do

documento SEI-0212625, resultante dos últimos ajustes na proposta encaminhada pelo Grupo de Trabalho e que estão
registrados no presente processo administrativo.

 
11. Para facilitar a compreensão deste Parecer, farei a análise por temas, deixando os aspectos meramente

formais para o final.
 

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 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

 
17. Propõe-se a inclusão de mais dois parágrafos ao art. 5º do Decreto nº 8.033, de 2013, com o seguinte

teor:
 

Art. 5º (...)
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§ 2º Na hipótese de comprovada inviabilidade de competição pelo objeto do contrato de
arrendamento, o poder concedente poderá promover a contratação direta mediante
inexigibilidade de licitação.
 
§ 3º Competirá a Antaq, previamente à contratação direta, mediante solicitação do poder
concedente:
 
I – demonstrar a inviabilidade de competição, com base em critérios técnicos, operacionais ou
econômicos;
 
II – justificar a escolha do arrendatário; e
 
III – estabelecer as condições econômico-financeiras do contrato de arrendamento.

 
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].

 
20. Neste ponto, é pertinente transcrever a lição de Lucas Rocha Furtado:
 

Sabe-se que a competição é um dos fundamentos básicos da licitação. Realiza-se esta a fim de
que se possa obter a proposta que, nos termos da lei, seja considerada mais vantajosa para a
Administração. A licitação não pode ser realizada quando não houver competitividade em
relação ao objeto licitado. A principal característica da inexigibilidade de licitação é, portanto, a

inviabilidade de competição, conforme dispõe o art. 25 da Lei de Licitações
[10]

.
 
21. A respeito do tema, afirma Celso Antônio Bandeira de Mello:
 

Outras hipóteses de exclusão de certame licitatório existirão, ainda que não arroladas nos incisos
I a III [do art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993], quando se proponham situações nas quais estejam
ausentes os pressupostos jurídicos ou fáticos condicionadores dos certames licitatórios. Vale
dizer: naquelas hipóteses em que ou (a) o uso da licitação significaria simplesmente inviabilizar o
cumprimento de um interesse jurídico prestigiado no sistema normativo e ao qual a
Administração deva dar provimento ou (b) os prestadores do serviço almejado simplesmente não
se engajarem na disputa dele em certame licitatório, inexistindo, pois, quem, com as aptidões

necessárias, se dispusesse a disputar o objeto de certame que se armasse a tal propósito
[11]

.
 
22. Sempre que não houver possibilidade de competição, a licitação será inexigível. Por esta razão, as

hipóteses de inexigibilidade previstas em lei são exemplificativas[12] (art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993). A inviabilidade
de competição pode ocorrer por vários motivos, tais como: (i) ausência de pluralidade de alternativas; (ii) ausência de
“mercado concorrencial”; (iii) impossibilidade de julgamento objetivo; ou (iv) ausência de definição objetiva da
prestação[13]. Mas, é importante destacar, a inviabilidade de competição deve restar adequadamente demonstrada[14] e
não libera o órgão ou entidade das demais exigências legais relativas à contratação, como a comprovação da capacidade
jurídica e econômico-financeira, além da demonstração da regularidade fiscal[15].
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23. Nos termos do art. 66 da Lei nº 12.815, de 2013, aplica-se subsidiariamente às licitações para a
concessão de portos organizados e para o arrendamento de instalações portuárias o disposto na Lei nº 8.666, de 1993.
Mas, ainda que não houvesse essa regra legal explícita, ainda assim não subsistiria qualquer dúvida de que, uma vez
regularmente comprovada a inviabilidade de competição, a Administração Pública não estaria obrigada a promover um
processo licitatório, que nessas condições estaria fadado ao fracasso. Seria um acinte ao princípio da eficiência,
consagrado no caput do art. 37 da Constituição, que a Administração Pública fosse obrigada a promover um custoso
processo de licitação quando já se sabe de antemão que ele fracassará por falta de competitividade.

 
24. Neste ponto, é importante destacar que a Assessoria Jurídica da então Secretaria de Portos da

Presidência da República já se manifestou mais de uma vez pela possibilidade de contratação direta por inexigibilidade de
licitação nos casos em que esteja demonstrada a inviabilidade de competição (PARECER nº 20/2016/ASJUR-
SEP/CGU/AGU[16]; PARECER Nº 154/2016/ASJUR/SEP/CGU/AGU[17]; PARECER nº 96/2015/ASJUR-
SEP/CGU/AGU[18]; PARECER nº 97/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU[19]).

 
25. Portanto, o § 2º proposto não significa qualquer inovação no ordenamento jurídico. Apenas deixa

explícita a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade de licitação quando comprovada a inviabilidade de
competição. Em outros termos, a Administração Pública não será obrigada a promover um custoso procedimento de
licitação quando restar demonstrado que o pressuposto necessário para o sucesso da licitação, que é a viabilidade de
competição, não estiver presente.

 
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) 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.
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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):

 
68. Além disso, a prorrogação antecipada requer o atendimento aos demais requisitos para a
prorrogação ordinária de arrendamentos portuários. Por isso, também é imprescindível que a
arrendatária, bem como as demais pessoas jurídicas, direta ou indiretamente, controladoras,
controladas, coligadas, ou de controlador comum, estejam todas em situação regular em relação
ao pagamento de tarifas portuárias e outras obrigações financeiras devidas à administração do
porto e à ANTAQ, conforme estabelece o art. 62 da Lei nº 12.815, de 2013[29]. Devem ainda ser
cumpridos os requisitos necessários para a prorrogação de contratos administrativos em geral,
previstos na Lei nº 8.666, de 1993, entre eles a manutenção das condições de habilitação.

 
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 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.
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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:

 
A propósito, a legislação portuária não distingue entoe “prorrogação ordinária”, como ato
discricionário do poder concedente, limitada a uma única concessão, e “prorrogação
extraordinária”, decorrente de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, passível de
ocorrência quando cabível.
 
Este tópico, aliás, desafia a capacidade inventiva dos administradores portuários e de todos os
seus contratados, em vista dos multifários interesses envolvidos, sobretudo de natureza
econômica. As limitações de prorrogação contratual, estabelecidas pelo art. 19 do Decreto
8.033/2013, são aplicáveis a todas as situações de prorrogação de contratos de arrendamento
portuário, ainda que essa extensão contratual esteja sendo utilizada como instrumento de
reequilíbrio da equação econômico-financeira da avença.
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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 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

 
48. A possibilidade de expansão da área dos arrendamentos portuários está atualmente disciplinada no §

6º do art. 6º da Lei nº 12.815, de 2013, e no art. 24 do Decreto nº 8.033, de 2013, que assim estabelecem:
 

Art. 6º (...)
 
§ 6º O poder concedente poderá autorizar, mediante requerimento do arrendatário, na forma do
regulamento, expansão da área arrendada para área contígua dentro da poligonal do porto
organizado, sempre que a medida trouxer comprovadamente eficiência na operação portuária.
 
Art. 24.  A aplicação do disposto no § 6º do art. 6º da Lei nº 12.815, de 2013, só será permitida
quando comprovada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica de realização de licitação
de novo arrendamento.
 
Parágrafo único.  A expansão da área do arrendamento ensejará a revisão de metas, tarifas e
outros parâmetros contratuais, de forma a incorporar ao contrato os ganhos de eficiência
referidos no § 6º do art. 6º da Lei no 12.815, de 2013.

 
49. Portanto, a lei estabelece como requisitos para a expansão de área: que haja requerimento do

interessado; que a expansão se dê para área contígua ao arrendamento dentro da poligonal do porto; e que a medida
comprovadamente traga mais eficiência à operação portuária. Já o Decreto nº 8.033, de 2013, restringiu a expansão da
área arrendada aos casos em que esteja comprovada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da licitação de
novo arrendamento [na área de expansão].

 
50. A meu ver, o § 6º do art. 6º da Lei nº 12.815, de 2013, criou uma espécie de dispensa de licitação em

benefício da concretização do princípio da eficiência, pois nele não se exige a absoluta inviabilidade da licitação da área
de expansão isoladamente, mas apenas que a expansão do terminal já existente seja a medida mais eficiente à operação do
porto, em particular quando comparada à exploração da mesma área de forma isolada. Já o art. 24 do Decreto nº 8.033, de
2013, aparentemente previu uma hipótese de inexigibilidade de licitação, porque requer a demonstração da inviabilidade
de licitar a área isoladamente, o que encontra suporte legal no caput do art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993 (vide os
parágrafos 17 a 27 deste Parecer). Se adotado esse entendimento, o decreto teria assim impossibilitado o exercício da
dispensa de licitação de que trata o § 6º do art. 6º da Lei nº 12.815, de 2013.

 
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.
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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.

 
57. A única ressalva a fazer em relação à proposta de art. 24-A refere-se ao seu § 1º, que estabelece que o

prazo do contrato unificado (ou consolidado) “corresponderá à média ponderada dos prazos originais de cada contrato,
incluídas eventuais prorrogações, considerando como fatores de ponderação a área do arrendamento e o valor do
investimento a ser amortizado”.

 
58. No PARECER nº 142/2015/ASJUR/SEP/CGU/AGU (NUP: 50300.001764/2011-77), revendo sua

posição anterior, a Assessoria Jurídica da extinta Secretaria de Portos opinou no sentido de que seria razoável fixar como
limite temporal para o contrato unificado um termo final que refletisse uma média ponderada dos prazos máximos de
vigência dos contratos envolvidos. Com isso, o arrendatário ganharia um prazo adicional em relação a uma fração da área
do arrendamento consolidado, mas em contrapartida perderia parte do prazo a que teria direito em relação ao uso de outra
fração da área unificada. Mas, a bem da segurança jurídica, recomendou-se que fosse apresentada uma consulta ao
Tribunal de Contas da União.

 
59. Feita a consulta, o TCU afirmou o seguinte no Acórdão nº 774/2016-Plenário:
 

9.2.1.1. não, não é possível que o prazo de vigência do contrato unificado extrapole o menor
prazo de vigência remanescente, considerando-se uma única prorrogação possível (quando
prevista), dentre as avenças a serem consolidadas, pois tal situação feriria a limitação contida no
art. 19 do Decreto 8.033/2013, bem como representaria burla ao dever de licitação de
arrendamentos portuários, previsto no art. 4° da Lei 12.815/2013. Cabe destacar os requisitos
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mínimos a serem observados na unificação de contratos de arrendamento, tais como a verificação
de interdependência das operações desenvolvidas e a demonstração de que a situação
consolidada oferece ganhos reais de eficiência aos serviços portuários, sem prescindir de
condições previamente impostas ao arrendatário, não acarretando ou agravando falhas de
mercado, e atendendo aos critérios discricionários de conveniência e oportunidade; o prazo de
vigência do contrato unificado deve ser aderente à nova equação econômico-fmanceira que restar
configurada, levando-se em consideração as metas e condicionantes inicialmente previstas em
cada um dos contratos.

 
60. Pelas razões que já externei no PARECER nº 142/2015/ASJUR/SEP/CGU/AGU, entendo que a

adoção de prazo de vigência que reflita a média ponderada dos contratos unificados não representa burla ao dever de
licitação. Mas cabe aqui trazer alguns argumentos adicionais em contraposição ao que concluiu a Corte de Contas no
Acórdão nº 774/2016-Plenário.

 
61. Segundo o próprio TCU, são requisitos para a unificação contratual que as áreas referentes aos

contratos a serem unificados operem de forma “interdependente” e que a consolidação num único contrato resulte em
ganhos reais de eficiência aos serviços portuários. Assim consta do Voto no Acórdão nº 774/2016-Plenário:

 
Quando demonstrado que a situação consolidada oferece, de fato, ganhos reais de eficiência aos
serviços portuários, sem prescindir das condições previamente impostas ao arrendatário, não
acarretando ou agravando falhas de mercado e atendendo aos critérios discricionários de
conveniência e oportunidade, entendo poder haver interesse público na unificação contratual,
circunstância aferível pelos órgãos competentes.
 
Ademais, conforme bem colocado pela unidade técnica, o incremento de eficiência a ser obtido
com a unificação pressupõe que as atividades empreendidas nos diferentes arrendamentos
possuam algum grau de interdependência. Por conseguinte, áreas ou infraestruturas que
desenvolvem operações estanques não devem ser objeto de consolidação contratual Assim como a
mera racionalização na administração dos contratos não deve servir como argumento suficiente
para promover alteração de tal monta, sob pena de ofensa ao princípio de vinculação aos
instrumentos convocatórios das licitações de arrendamento.

 
62. Desse modo, pode-se dizer que em tais situações estariam também presentes os requisitos que

autorizam a expansão de área, seja por dispensa de licitação (com base na comprovação de ganhos de eficiência à
operação portuária) ou por inexigibilidade (com base na inviabilidade de licitação da área isoladamente). Então, caso não
haja a unificação contratual desde logo, na medida em que forem encerrando as vigências dos contratos, é provável que
estejam presentes as condições que permitiriam a expansão da área do arrendamento remanescente. O resultado seria que,
desse modo, na prática o prazo do arrendamento (agora “unificado” mediante a expansão de área) acabaria sendo o do
contrato que se encerrasse por último.

 
63. Se, mediante o procedimento de expansão de área, seria possível “unificar” os arrendamentos

adjacentes e, nesse caso, adotar o prazo do contrato que se encerrasse por último, não me parece que a unificação de
contratos com base na média ponderada signifique efetivamente uma burla à licitação.

 
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

 
65. A proposta de Decreto pretende introduzir um art. 24-B ao Decreto nº 8.033, de 2013, com a seguinte

redação:
 

Art. 24-B. A área dos arrendamentos portuários poderá ser substituída, no todo ou em
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parte, mediante prévia autorização do poder concedente, ouvida a autoridade portuária, desde
que:
 
I – a medida comprovadamente traga ganhos operacionais à atividade portuária ou no
caso de empecilho superveniente ao uso da área original; e
 
II – seja recomposto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

 
66. Seriam, portanto, duas as situações em que se admitiria a substituição da área original do

arrendamento: quando a medida trouxer comprovadamente ganhos operacionais à atividade portuária; ou quando houver
empecilho superveniente à exploração da área original.

 
67. 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)

 
68. 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:
 

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 ‐TCUPlenário que entendeu aplicável, nesses casos, a inversão de fases do
procedimento licitatório.

 
69. 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, além disso, a outorga de um serviço público a ser explorado pelo particular. Pode-se dizer então que,
em sentido lato, o arrendamento portuário consiste numa espécie de concessão de serviço público. Alguns, 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
[34]

.
 
70. No mesmo sentido, afirma Carlos Augusto da Silveira Lobo:
 

Portanto, o titular de um terminal de uso público é antes de tudo um subconcessionário do porto
organizado; apenas secundariamente figura como um arrendatário de imóvel localizado em Área
do Porto Organizado[35].

 
71. Sobre o tema, este é o entendimento de Floriano de Azevedo Marques Neto e Fábio Barbalho Leite:
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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 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[36].

 
72. 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)
[37]

.
 
73. Considero 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 mais uma vez o artigo de Carlos 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[38].

 
74. 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.

 
75. É importante acrescentar que, tendo em vista o vulto dos investimentos que normalmente são

demandados dos prestadores do serviço, os arrendamentos portuários costumam ser contratos de longo prazo, podendo se
estender por até vinte e cinco anos, prorrogáveis por igual prazo (art. 19 do Decreto nº 8.033, de 2013). Por isso, é
importante uma maior flexibilidade para permitir adaptações às circunstâncias supervenientes. Daí porque os limites à
alterabilidade de tais contratos administrativos devem ser interpretados com maior 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[39]:
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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;

 
76. De tudo isso concluo que, em alguns casos, quando assim impuserem as circunstâncias

supervenientes, a substituição da área original do arrendamento por outra com características equivalentes, a fim de que o
arrendatário dê continuidade à operação portuária tal como foi definida contratualmente, não deveria ser tomada
necessariamente como uma “descaracterização do objeto do contrato”. Conforme consta do relatório do Acórdão nº
2896/2009-Plenário/TCU, o objeto do contrato de arrendamento é o resultado do negócio como um todo e não apenas a
disponibilização de uma área específica ao arrendatário.

 
77. Com base nesses argumentos, entendo que, no caso de caso de empecilho superveniente ao uso da

área original, a sua substituição por área equivalente seria admissível[40].
 
78. Já a substituição da área baseada na comprovação de ganhos operacionais à atividade portuária

parece-me juridicamente mais arriscada. Entretanto, ainda assim pode ser defendida com base no princípio da eficiência.
Há situações em que a otimização das operações do porto organizado demanda uma ampla reconfiguração de terminais
portuários já existentes. Em casos desse tipo, não sendo possível a substituição das áreas já arrendadas, a solução
alternativa seria rescindir antecipadamente os contratos e promover novas licitações, com todos os problemas daí
decorrentes, inclusive a insegurança jurídica. Desde que associada a um procedimento de recomposição da equação
econômico-financeira original, parece-me que, em tais situações, a reconfiguração dos terminais existentes, mediante
substituição total ou parcial das respectivas áreas, seria uma solução razoável considerando que a alternativa para otimizar
as operações no porto organizado seria a rescisão antecipada de contratos de arrendamento existentes numa dada região
do porto.

 
79. Vale mencionar que o § 6º do art. 6º da Lei nº 12.815, de 2013, autoriza até mesmo a ampliação da

área arrendada quando demonstrado que tal medida trará ganhos de eficiência à operação portuária. Parece-me que a
mesma justificativa poderia ser aplicada ao caso de substituição da área original por outra equivalente, concretizando
assim a diretriz da maximização da eficiência das atividades portuárias (art. 3º, III, da Lei nº 12.815, de 2013[41]). Apesar
de tratar de outro tema, neste ponto cabe transcrever o seguinte trecho do Acórdão 1514/2013-Plenário:

 
7. Daí advém uma diferenciação essencial ou o terceiro e último cuidado hermenêutico: uma
coisa é administrar bens imóveis públicos ociosos para fins meramente arrecadatórios ou para
simples destinação por força da mencionada ociosidade; outra, completamente distinta, é o uso
de bens imóveis públicos para as atividades de incentivo e planejamento da atividade econômica
(art. 174 da Constituição Federal).
 
8. Reconheço que esses cuidados são pouco utilizados na prática do direito administrativo
brasileiro. Vasco Pereira da Silva, consagrado autor português do referido ramo do Direito, nos
fala da necessidade de uma psicanálise cultural do Direito Administrativo, capaz de superar os
traumas do passado e lidar com as realidades e desafios do presente. Dito de outra forma,
estamos no fim da era de um direito administrativo estatal para um direito administrativo de
governança (in Passeando pela Europa do Direito Administrativo. Revista da PGM, nº 21, Porto
Alegre, 2007, p. 300) ou Administração Infraestrutural do Estado Pós-Social, acepção de Heiko
Faber (Vorbemerkungen zu einer Theorie des Verwaltungsrechts in der nachindustriellen
Gesellschaft, 1989, p. 291). A compulsão de ter a licitação como um fim em si, equiparado aos
demais princípios constitucionais substantivos, deverá ser substituída pela concepção
instrumental de ver a licitação tão somente como meio, entre tantos outros, de administrar a
infraestrutura nacional para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Enfim, onde
houver possibilidade de licitar que se faça. Por outro lado, devem ser dados espaços
discricionários à Administração quando exigidos pela governança ou pelas próprias condições
intrínsecas da atividade e pelos caminhos mais eficientes e eficazes conduzidos pela realidade. O
que se requer é a implementação do controle por princípios e pela razoabilidade.

 

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:
50

:1
0



25/04/2018 https://sapiens.agu.gov.br/documento/19297776

https://sapiens.agu.gov.br/documento/19297776 13/32

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, 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

 
82. A minuta de Decreto contém dispositivo com a seguinte redação:
 

Art. 24-C. O cronograma de investimentos previsto em contrato de concessão ou de arrendamento
poderá ser revisto para melhor adequação ao interesse público em razão de evento superveniente,
assegurada a preservação da equação econômico-financeira original.

 
83. O dispositivo em questão prevê uma possibilidade de alteração do contrato, seja de concessão ou de

arrendamento, para melhor adequação ao interesse público em razão de evento superveniente. Além disso, exige que tal
revisão contratual não resulte em modificação da equação econômico-financeira original. Portanto, apenas esclarece algo
que a Administração Pública, na condição de poder concedente, já está por lei autorizada a fazer.

 
84. É pacífica a possibilidade de alteração unilateral do contrato pelo poder concedente com base no

interesse público, desde que preservada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original. É o que está previsto
no § 4º do art. 9º da Lei nº 8.987, de 1995:

 
Art. 9º (...)
 
§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-
financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

 
85. Este tipo de adaptação contratual não exige que tenha ocorrido um evento prévio que justifique a

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor do concessionário. Os contratos de longo prazo são
naturalmente incompletos, dada a impossibilidade de antecipar com precisão as circunstâncias sociais, econômicas ou
tecnológicas num horizonte de dez ou vinte anos. Daí a necessidade de adaptação dos contratos de concessão às novas
realidades, sem prejuízo da manutenção da equação econômico-financeira original. Do contrário, a execução do contrato
tal como originalmente previsto pode se tornar ineficiente, prejudicando as duas partes, bem como os usuários do serviço.
Sobre a questão, Vera Monteiro diz que:

 
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[45].

 
86. 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
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devam ser encaradas como desejáveis, os contratos de concessão – incompletos que são – podem
experimentar mudanças consensuais que visem a atendem às necessidades públicas[46].

 
87. Não se trata aqui de beneficiar uma parte em detrimento da outra, mas de adaptar o contrato a novas

circunstâncias. É o que explica Egon Bockman Moreira na seguinte passagem:
 

Mas aqui não se trata só de alterações unilaterais, como nos casos em que o concedente vence a
resistência do concessionário e impõe nova tecnologia ou acréscimo nas obras (leia-se “novos
custos”). Nem tampouco de alteração que beneficie a economia do contrato em favor do
concessionário. A mutação contratual aqui defendida é via de mão dupla, objetivamente instalada
em favor do contrato. Ou, melhor: a mutabilidade consensual é aquela que deve ser prestigiada,
com foco no projeto concessionário, que permita ao contrato se adaptar às novas circunstâncias e
permanecer no tempo[47].

 
88. Como afirma Marçal Justen Filho[48], os limites indicados nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666,

de 1993[49], não se aplicam às mudanças das condições originais das concessões. Essa conclusão se justifica exatamente
em razão do prazo de vigência mais elastecido dos contratos de concessões, o que requer maior flexibilidade para que
possam ser ajustados às novas realidades. 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[50].

 
89. 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 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[51].

 
90. 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[52]”. O que não se admite, na visão de Justen Filho, é a “transmudação do objeto da
concessão[53]”.

 
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-
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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

 
94. O art. 19 da Lei nº 12.815, de 2013[56], atribui à administração do porto a competência para, a

critério do poder concedente, explorar direta ou indiretamente áreas não afetas às operações portuárias. Daí a necessidade
de definir o conceito de “área não afeta às operações portuárias”.

 
95. De acordo com o conceito que se pretende inserir no § 2º do art. 25 do Decreto nº 8.033, de 2013,

seriam consideradas não afetas às operações portuárias as áreas que, de acordo com o PDZ do porto, não sejam
diretamente destinadas às atividades de armazenamento de mercadorias ou movimentação de passageiros ou mercadorias
destinados ou provenientes do transporte aquaviário.

 
96. Os conceitos de instalação portuária e de operador portuário, previstos no art. 2º, incisos III e XIII, da

Lei nº 12.815, de 2013, nos permitem chegar a essa mesma conclusão:
 

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:
 
(...)
 
III - instalação portuária: instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado e
utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenagem de mercadorias,
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário;
 
(...)
 
XIII - operador portuário: pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de
movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ou
provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto organizado;
 

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)

 
98. A proposta de Decreto promove substanciais alterações no procedimento de outorga de autorização

para a exploração de instalações portuárias privadas. Como modificações mais relevantes, podem ser citadas as seguintes:
(i) exigência de prévia análise de adequação do empreendimento às diretrizes de planejamento e às políticas do setor
portuário (art. 27, I); (ii) possibilidade de processamento do pedido de autorização com base em certidão emitida pelo
órgão competente que ateste a disponibilidade de áreas da União que sejam necessárias à implantação do
empreendimento, caso em que poderá ser celebrado o contrato de adesão com cláusula suspensiva de eficácia até a
entrega da documentação definitiva que prove o direito de uso e fruição de toda a área da instalação portuária (art. 27, §§
2º e 3º); (iii) delegação à ANTAQ da competência para analisar a viabilidade locacional (art. 30); e (iv) restrição da
exigência de garantia de execução aos casos em que houver processo seletivo público (art. 32, § 4º). Passo a me
manifestar sobre esses pontos específicos.

 
99. Sobre a análise de adequação às diretrizes do planejamento e das políticas públicas do setor portuário,

assim dispõe o art. 12 da Lei nº 12.815, de 2013:
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Art. 12. Encerrado o processo de chamada ou anúncio público, o poder concedente deverá
analisar a viabilidade locacional das propostas e sua adequação às diretrizes do planejamento e
das políticas do setor portuário.
 
§ 1º Observado o disposto no regulamento, poderão ser expedidas diretamente as autorizações de
instalação portuária quando:
 
I - o processo de chamada ou anúncio público seja concluído com a participação de um único
interessado; ou
 
II - havendo mais de uma proposta, não haja impedimento locacional à implantação de todas elas
de maneira concomitante.
 
§ 2º Havendo mais de uma proposta e impedimento locacional que inviabilize sua implantação de
maneira concomitante, a Antaq deverá promover processo seletivo público, observados os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
 
§ 3º O processo seletivo público de que trata o § 2o atenderá ao disposto no regulamento e
considerará como critério de julgamento, de forma isolada ou combinada, a maior capacidade de
movimentação, a menor tarifa ou o menor tempo de movimentação de carga, e outros
estabelecidos no edital.
 
§ 4º Em qualquer caso, somente poderão ser autorizadas as instalações portuárias compatíveis
com as diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário, na forma do caput.

 
100. Portanto, o caput do art. 12 da Lei nº 12.815, de 2013, estabelece que após o processo de chamada

ou anúncio público, o poder concedente deverá analisar a adequação do empreendimento proposto às diretrizes do
planejamento e das políticas do setor portuário. A minuta de Decreto propõe que esse exame seja feito a priori pelo poder
concedente, antes mesmo do início do procedimento de autorização junto à ANTAQ, de modo que o interessado já
ingresse com a solicitação acompanhada de declaração [do poder concedente] de que o seu empreendimento é compatível
com o planejamento e as políticas públicas do setor portuário.

 
101. Apesar de aparentemente haver uma incongruência entre a lei e a proposta de Decreto, após uma

análise mais cuidadosa é possível concluir que o dispositivo regulamentar que foi sugerido não é incompatível com o
caput do art. 12 da Lei nº 12.815, de 2013. Penso que o referido dispositivo legal não deve ser interpretado como uma
proibição a que tal análise de compatibilidade com o planejamento e as políticas do setor portuário seja realizada antes do
início do procedimento. O escopo da Lei obviamente é o de impedir que sejam autorizadas instalações portuárias não
aderentes ao planejamento e às políticas estabelecidas pelo poder público, de modo que o caput do seu art. 12 deve ser
interpretado em consonância com a sua finalidade. Portanto, o regulamento não poderia postergar essa análise para
momento posterior à autorização; mas nada impediria que, para fins de racionalização do procedimento, essa etapa seja
antecipada. Porém, ressalvo que uma interpretação literal do caput do art. 12 da Lei nº 12.815, de 2013, poderia levar à
conclusão de que, em relação a esse ponto, a proposta de regulamento é incompatível com a lei.

 
102. Aparentemente, não faz muito sentido processar um pedido de autorização de exploração de

instalação portuária e exigir a apresentação de diversos documentos por parte do interessado sem saber de antemão que o
empreendimento que se pretende implantar está aderente ao planejamento e às políticas do setor portuário. Por isso, creio
que essa inversão procedimental não representa qualquer prejuízo aos interessados em obter tais autorizações. Muito ao
contrário, essa análise prévia pelo poder concedente confere mais segurança aos interessados de que, se atenderem a todos
os requisitos legais e regulamentares, lhes será outorgada a autorização. Isso porque o elemento de discricionariedade
envolvido no procedimento de autorização para exploração de instalações portuárias está exatamente na definição das
diretrizes de planejamento e das políticas públicas do setor portuário, o que compete à União por intermédio do
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

 
103. Também considero que, embora o caput do art. 12 da Lei nº 12.815, de 2013, atribua ao poder

concedente a competência para realizar o exame de viabilidade locacional, decreto do Presidente da República pode
atribuir essa competência à agência reguladora com esteio no art. 84, VI, “a”, da Constituição[57].
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104. Neste ponto, é importante mencionar que o próprio Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil
poderia delegar à ANTAQ a competência para realizar a análise de viabilidade locacional com base no art. 12 da Lei nº
9.784, de 1999[58], no art. 12 do Decreto-Lei nº 200, de 1967[59], e no art. 5º do Decreto nº 83.937, de 1979[60]. De
igual modo, o Presidente da República pode valer-se de seu poder constitucional para dispor sobre a organização e o
funcionamento da administração federal para atribuir essa mesma competência à agência reguladora. Aplicam-se aqui os
mesmos argumentos utilizados para defender a legalidade da atribuição de competência à ANTAQ para aprovar eventuais
transferências de controle societário (parágrafos 12 a 16 deste Parecer).

 
105. As regras previstas nos §§ 2º e 3º do art. 27, que permitem, no limite, a celebração de contrato de

adesão com cláusula que condicione seus efeitos à apresentação de documentação comprobatória do direito de uso e
fruição de terrenos de propriedade da União, podem igualmente ser consideradas compatíveis com a Lei nº 12.815, de
2013.

 
106. O parágrafo único do art. 11 da Lei nº 12.815, de 2013, prevê que: “o interessado em autorização de

instalação portuária deverá apresentar título de propriedade, inscrição de ocupação, certidão de aforamento, cessão de
direito real ou outro instrumento jurídico que assegure o direito de uso e fruição do respectivo terreno, além de outros
documentos previstos no instrumento de abertura”. Esse dispositivo legal não proíbe que, para fins de processamento do
pedido de autorização, seja admitida uma certidão emitida pelo órgão competente que ateste a possibilidade de cessão da
respectiva área (que for de propriedade da União) ao interessado; tampouco que seja celebrado o ato de autorização com
cláusula suspensiva de seus efeitos à apresentação do documento definitivo que ateste que o interessado detém o direito
de uso e fruição da área em que será implantada a instalação portuária. O que o parágrafo único do art. 11 da Lei nº
12.815, de 2013, proíbe é que a autorização tenha eficácia antes da comprovação, pelo interessado, de que tem o direito
de uso e fruição de todo o terreno em que se propõe a implantar uma instalação portuária privada[61].

 
107. Cabe mencionar que a proposta de Decreto exige a apresentação prévia da documentação que

assegure o direito de uso e fruição das áreas que não sejam de propriedade da União; apenas em relação à parte do terreno
que for de titularidade da União é que se admitirá, se assim a ANTAQ considerar conveniente, a apresentação de um
documento de caráter provisório que ateste a disponibilidade da área. E, em qualquer caso, a proposta de Decreto garante
que a autorização só tenha efeitos jurídicos quando cumprida a exigência prevista no parágrafo único do art. 11 da Lei nº
12.815, de 2013. Portanto, não há qualquer ilegalidade quanto a esse ponto. Na prática, apenas se permite que o
procedimento de autorização tramite paralelamente ao procedimento para cessão de áreas da União que componham o
terreno em que o interessado pretende implantar uma instalação portuária autorizada. Caso essa possibilidade seja
conveniente ao interesse público, não vislumbro qualquer razão jurídica para considerá-la vedada pela Lei nº 12.815, de
2013.

 
108. Mas, em relação ao § 2º do art. 27, sugiro avaliar a pertinência de substituir a parte final [certidão

emitida pelo órgão competente que ateste a possibilidade de cessão da respectiva área ao interessado] por “certidão
emitida pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU que ateste que a área requerida se encontra disponível para futura
destinação ao empreendedor autorizado pelo poder concedente[62]”.

 
109. Também sugiro avaliar a pertinência de incluir parágrafo no art. 27 que disponha que a autorização

para exploração de instalação portuária pelo poder concedente permitirá a destinação direta de áreas da União pelo órgão
competente[63]. Se acolhida essa sugestão, proponho a seguinte redação ao dispositivo:

 
A seleção do empreendedor portuário pelo poder concedente, mediante a assinatura do contrato
de adesão, autoriza que a SPU destine diretamente ao interessado a área correspondente, tanto a
parte terrestre quanto a aquática, independentemente de contiguidade, desde que observado o
disposto no parágrafo único do art. 42 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, quando se tratar
de cessão de uso.

 
110. Nos termos do § 1º do art. 8º combinado com o art. 5º, XI, da Lei nº 12.815, de 2013, exige-se que

os contratos de adesão para autorização de exploração de instalações portuária contenham cláusula relativa “às garantias
para a adequada execução do contrato”. Mesmo assim, entendo que o § 4º do art. 32 que se pretende incorporar ao
Decreto nº 8.033, de 2013, é compatível com a legislação.

 
111. Isso porque, em minha interpretação, o art. 5º, XI, da Lei nº 12.815, de 2013, não exige que seja

sempre estabelecida alguma garantia de execução. Esse dispositivo deve ser lido da seguinte forma: quando considerada
necessária ao interesse público, a garantia de execução deve estar prevista no respectivo contrato.
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112. O mesmo raciocínio se aplica, por exemplo, ao inciso IV do mesmo artigo, na parte em que

determina que o contrato contenha cláusula relativa “às tarifas praticadas e aos critérios e procedimentos de revisão e
reajuste”. No setor portuário, mesmo em relação aos terminais portuários públicos (arrendados), admite-se a aplicação de
regime de liberdade tarifária, desde que atendidas certas condições[64]. Em tais situações, não seria o caso de prever, nos
respectivos contratos de arrendamento, as tarifas que deverão ser praticadas pelo arrendatário, sem prejuízo da
possibilidade de se coibir eventuais práticas abusivas. Então, as tarifas devem ser previstas no contrato apenas quando a
sua fixação for considerada necessária ao interesse público. O mesmo se pode dizer do inciso V do art. 5º da Lei nº
12.815, de 2013, que prevê que constem dos contratos os investimentos de responsabilidade do contratado. É assim que
também deve ser lido o inciso XI do art. 5º da Lei nº 12.815, de 2013, no que diz respeito à garantia de execução.

 
113. Portanto, embora o enunciado do inciso XI do art. 5º da Lei nº 12.815, de 2013, seja outro, deve-se

considerar que ele contém norma equivalente a do inciso VI do art. 55 da Lei nº 8.666, de 1993[65], segundo o qual os
contratos administrativos devem conter cláusula que estabeleça “as garantias oferecidas para assegurar sua plena
execução, quando exigidas”.

 
114. Essa interpretação do inciso XI do art. 5º da Lei nº 12.815, de 2013, já vem sendo adotada pela

ANTAQ, que em sua Resolução nº 3.290, de 2014, assim estabelece:
 

Art. 20 O interessado habilitado em Anúncio Público ou Chamada Pública ou o proponente
melhor classificado em processo seletivo público deverá apresentar à ANTAQ, por meio de
correspondência protocolizada em sua sede, em formato físico e digital, os seguintes documentos
complementares:
 
(...)
 
IV - garantia de execução, caso exigida no instrumento convocatório;

 
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

 
117. A proposta de Decreto altera substancialmente as regras que disciplinam a modificação dos contratos

de adesão para autorização de exploração de instalações portuárias, atualmente previstas no art. 35 do Decreto nº 8.033,
de 2013.

 
118. De início, é importante destacar que aqui se trata de autorização para a prestação de serviços

portuários em infraestrutura privada, não se submetendo por isso à exigência de licitação[66]. Nesse sentido, assim já se
manifestou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região na Apelação Cível nº 5013397-37.2011.404.7201/SC (Fonte: D.E.
19/06/2012):

 
É evidente em meu sentir, como disse, que a atividade portuária é sempre serviço público, embora
isto não esteja dito expressamente nos art. 21 e 22 da Carta. Ali, para a delegação de serviço
público portuário, permite-se, como forma de delegação, a autorização. Como penso que a
Constituição não usa palavras inúteis, a autorização é possível. Para outros serviços públicos
para os quais somente seja possível a concessão ou permissão (art. 175), então exigível licitação.
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(TRF4, AC 5013397-37.2011.404.7201, TERCEIRA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ; Data da Decisão: 13/06/2012; Fonte: D.E. 19/06/2012)

 
119. O Anúncio Público não é um procedimento licitatório, que no caso do setor portuário só se aplica às

concessões de portos organizados e aos arrendamentos portuários (artigos 4º e 66 da Lei nº 12.815, de 2013). O anúncio
público tem por finalidade “identificar a existência de outros interessados na obtenção de autorização de instalação
portuária na mesma região e com características semelhantes” (art. 9º, § 1º, da Lei nº 12.815, de 2013; e art. 27, parágrafo
único, do Decreto nº 8.033, de 2013). Isso porque, em determinadas situações, a construção e exploração de uma
instalação portuária num determinado local pode eventualmente inviabilizar a exploração de outra instalação portuária
nas proximidades em razão de alguma incompatibilidade locacional.

 
120. Daí se pode afirmar que, comparados aos contratos de concessão de portos organizados ou de

arrendamento de instalações portuárias públicas, tais contratos de adesão poderiam ser alterados, sempre que conveniente
ao interesse público, de modo mais simples e com maior flexibilidade. Primeiro porque nesta situação não incide o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório[67]. Segundo porque, no caso das instalações autorizadas, não há o
que se falar em recomposição da equação econômico-financeira do contrato. O empreendedor privado assume
integralmente todos os riscos associados à exploração da instalação portuária e o faz em infraestrutura própria.

 
121. De acordo com a redação proposta para o art. 35 do Decreto nº 8.033, de 2013, seria dispensável a

celebração de um novo contrato de adesão ou a realização de novo anúncio público, bastando a aprovação do poder
concedente, nos casos de: transferência de titularidade; ampliação da área da instalação portuária, desde que haja
viabilidade locacional; e alteração no cronograma físico e financeiro ou no montante de investimentos necessários para a
implantação da instalação portuária. Não vejo maior dificuldade em relação a este ponto, pois tais alterações contratuais
são admitidas, por termo aditivo, mesmo nos casos de concessões e arrendamentos, com a exigência adicional de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, o que pelos motivos já mencionados não se aplica às instalações
autorizadas.

 
123. São os parágrafos que se pretende acrescentar ao art. 35 do Decerto nº 8.033, de 2013, que podem

gerar alguma polêmica. Os §§ 1º, 2º e 3º permitem que a ampliação de área, quando não implicar novo exame de
viabilidade locacional, seja realizada mediante prévia comunicação ao poder concedente, acompanhada da documentação
que comprove o direito de uso e fruição do respectivo terreno, além de outros documentos que venham a ser exigidos pelo
poder concedente. Já o § 4º permite o aumento de capacidade também mediante prévia comunicação ao poder
concedente, desde que não haja vedação no contrato de adesão. Nessas duas situações, ficaria assim dispensada a prévia
aprovação pelo poder concedente.

 
124. Não vislumbro ilegalidade em relação a esses dispositivos. No que se refere às autorizações, a Lei nº

12.815, de 2013, exige da Administração Pública que examine: a viabilidade locacional do empreendimento; e a sua
compatibilidade com as diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário (art. 10 da Lei nº 121.815, de 2013).
Além disso, como já exposto, a Lei condiciona a efetiva outorga da autorização à comprovação pelo interessado do direito
de uso e fruição do terreno em que pretende implantar a instalação portuária (art. 11, parágrafo único, da Lei nº 12.815, de
2013).

 
125. Partindo do pressuposto de que a mera ampliação de área (sem alteração de capacidade) seria

irrelevante em termos de compatibilidade com as diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário, seria
imprescindível a prévia aprovação do poder público apenas quando for o caso de realizar uma nova análise de viabilidade
locacional, sem prejuízo da obrigatoriedade de comprovação do direito de uso e fruição do terreno. Vale mencionar que,
nos termos do § 1º que se pretende acrescentar ao art. 35 do Decreto nº 8.033, de 2013, portaria do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil deverá disciplinar as situações em que não haverá necessidade de novo exame de
viabilidade locacional.

 
126. Já em relação aos pleitos de ampliação de capacidade (sem ampliação de área), a prévia aprovação

do poder concedente só seria necessária quando essa medida puder se revelar incompatível com as diretrizes do
planejamento e das políticas do setor portuário. Nessa situação muito específica, caso aprovada a proposta de Decreto em
exame, passará a ser necessário inserir nos contratos de adesão cláusula que vede o aumento de capacidade sem a prévia
aprovação do poder concedente, a fim de que seja preservado o interesse público. Considerando que essa é uma situação
relativamente rara, ou seja, que na grande maioria dos casos a ampliação de capacidade é compatível com as diretrizes do
planejamento e das políticas do setor portuário, a regra prevista na minuta de Decreto (§§ 4º e 5º do art. 32) faz todo
sentido por facilitar novos investimentos.
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127. Em suma, não vislumbro qualquer dispositivo ilegal em relação a este ponto da proposta de Decreto.

Ressalvo, no entanto, que pode ser o caso de prever regra explícita que preveja a aplicação dos §§ 4º e 5º também aos
casos de pleitos de ampliação de área que resultem em aumento de capacidade, sem prejuízo da aplicação dos §§ 1º, 2º e
3º, a fim de evitar qualquer dúvida a esse respeito. Caso assim se entenda pertinente, sugiro o acréscimo de parágrafo ao
art. 35 que disponha o seguinte:

 
Aos pleitos de ampliação de área que impliquem aumento de capacidade, aplicam-se as
disposições dos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo.

 
128. Além disso, em relação aos pleitos de ampliação de área, sugiro avaliar a pertinência de prever

explicitamente a possibilidade de aplicação, em relação a eventuais imóveis da União, da mesma sistemática prevista nos
§§ 2º e 3º do art. 27 para os casos de implantação de uma nova instalação portuária autorizada. Dada a similitude das
duas situações, parece-me que a interpretação mais adequada seria que, caso aprovado o projeto de Decreto em exame tal
como se encontra, o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 27 poderiam ser aplicados por analogia aos casos de ampliação de área
mediante prévia aprovação do poder concedente. Isto é, o interessado poderia apresentar o pleito de ampliação de área
acompanhado de certidão de disponibilidade de eventuais áreas da União e, nesse caso, seria admissível a celebração de
um termo aditivo com condição suspensiva de sua eficácia à apresentação da documentação que assegure ao autorizatário
o direito de uso e fruição do respectivo terreno. Porém, caso assim se entenda pertinente, a referência expressa a essa
possibilidade no art. 35 do Decreto nº 8.033, de 2013, seria bem-vinda para evitar interpretações dissonantes. Caso se
aceite esta sugestão, proponho a seguinte redação para o dispositivo a ser acrescentado como parágrafo ao art. 35:

 
Nos casos de ampliação de área que envolva imóvel da União, aplicar-se-á o disposto no § 2º do
art. 27 deste Decreto, autorizada a celebração de termo aditivo com condição suspensiva de sua
eficácia nos termos do § 3º do art. 27 deste Decreto.

 
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)

 
130. Em regra, nos casos de concessões e arrendamentos, a realização de novos investimentos exige

aprovação do poder concedente antecedida de análise da ANTAQ. Mas a proposta de Decreto em exame contém previsão
quanto à possibilidade de autorizar a realização de investimentos imediatos e urgentes antes da análise da ANTAQ nos
casos de: (i) investimento necessário para o cumprimento de exigências de órgãos ou entidades integrantes da
Administração Pública com competência para intervir sobre as operações portuárias; (ii) investimento necessário para
restaurar a operacionalidade da instalação portuária em razão de fato superveniente que impeça ou dificulte a oferta de
serviços portuários; ou (iii) investimento para fins de aumento da eficiência operacional ou ampliação de capacidade da
instalação portuária quando a medida for comprovadamente urgente para o adequado atendimento aos usuários (art. 42).
As providências para assegurar a preservação da equação econômico-financeira original, se necessárias, seriam adotadas
após a autorização de investimentos em caráter de urgência (art. 42, § 7º). O interessado ficaria assim sujeito a riscos
adicionais em relação ao procedimento convencional para aprovação de novos investimentos e os assumiria por meio de
um “termo de risco de investimentos” (art. 42, § 6º).

 
131. Essa é uma prática que já vem ocorrendo no âmbito do poder concedente e da ANTAQ. Tendo em

vista o tempo necessário para concluir as análises e estudos para a aprovação em definitivo da realização de investimentos
novos, admite-se que em certas situações o poder concedente autorize a realização imediata de investimentos em caráter
emergencial, condicionando o reequilíbrio econômico-financeiro à posterior conclusão das análises e estudos exigidos
para esse fim.

 
132. Como bem pontuado no PARECER nº 17/2016/ASJUR-SEP/CGU/AGU[68], “a justificativa para a

autorização desses investimentos, sem a análise exauriente do seu mérito e de eventual direito a reequilíbrio econômico-
financeiro, só pode ser a urgência desses investimentos”. Diante disso, exige-se apenas uma análise técnica sumária
quanto à pertinência do investimento considerando a política pública traçada para o setor portuário. Por isso, esse tipo de
autorização deve afastar qualquer compromisso em promover posteriormente o reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato em favor do arrendatário[69].
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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.

 

Da admissibilidade de investimentos fora da área arrendada para fins de reequilíbrio econômico-
financeiro

 
134. A minuta de Decreto em exame propõe-se a acrescentar um art. 42-A ao Decreto nº 8.033, de 2013,

com o seguinte teor:
 

Art. 42-A. Nos casos de arrendamento portuário, o poder concedente poderá autorizar
investimentos fora da área arrendada, desde que haja anuência da administração do porto
organizado.
 
Parágrafo único. Os investimentos novos de que trata o caput ensejarão recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato do proponente

 
135. Portanto, pretende-se autorizar que a arrendatária de instalação portuária realize ou contrate às suas

expensas obras em infraestrutura externa ao arrendamento por ela explorado, com ressarcimento mediante a
contabilização das respectivas despesas para fins de reequilíbrio contratual, desde que haja autorização do poder
concedente e anuência da administração do porto. Por exemplo, a arrendatária poderia ser autorizada a providenciar obras
de melhoria da infraestrutura de uso comum disponível no porto organizado.

 
136. A possibilidade de autorização de investimentos novos a serem realizados pelos arrendatários fora da

área arrendada é admitida no art. 4º, inciso IV, da Portaria GM/SEP nº 499, de 2015, que regula o procedimento de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de arrendamento portuário:

 
Art. 4º Sem prejuízo das demais hipóteses legais, o poder concedente poderá promover a
recomposição de equilíbrio econômico-financeiro de contrato de arrendamento de instalação
portuária na ocorrência dos seguintes fatos geradores de desequilíbrio:
 
(...)
 
IV - determinação ou autorização de investimentos ou de prestação de serviços de interesse
público não previstos originalmente em contrato, inclusive fora da área arrendada;

 
137. Uma possibilidade semelhante foi recentemente introduzida no § 1º do art. 9º da Medida Provisória

nº 752, de 24 de novembro de 2016, que permitiu aos operadores de malhas ferroviárias concedidas realizarem
investimentos não apenas em suas malhas próprias, mas também naquelas de interesse da Administração Pública, para
fins de prorrogação contratual. Diz o referido dispositivo:

 
Art. 9º Para efeito da aplicação do disposto neste Capítulo aos contratos de parceria no setor
ferroviário, o órgão ou a entidade competente poderá buscar a resolução de questões
operacionais e de entraves logísticos para o setor.
 
§ 1º O órgão ou a entidade competente poderá propor soluções para todo o sistema ou
implementar medidas diferenciadas por contrato ou trecho ferroviário que considerem a
reconfiguração de malhas, com vinculação ou desvinculação de trechos ferroviários, admitida a
previsão, nos contratos de parceria prorrogados, de investimentos pelos contratados em malha
própria ou naquelas de interesse da administração pública.

 
138. Numa situação muito específica, em que os investimentos eram ditos emergenciais e seriam

realizados em área sem uso que o arrendatário pretendia incorporar ao seu terminal por via de “adensamento”, a
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Assessoria Jurídica da Secretaria de Portos da Presidência da República chegou a enfrentar esta questão (PARECER Nº
147/2016/ASJUR/SEP/CGU/AGU; NUP 00045.000959/2015-13), havendo se manifestado favoravelmente à
possibilidade de autorizar a realização de investimentos fora da área arrendada, tendo em vista as circunstâncias
específicas do caso concreto.

 
139. Ocorre que, ao responder consulta formulada pelo então Ministro Chefe da Secretaria de Portos da

Presidência da República, atinente à possibilidade de doação, pelos operadores portuários, de obras em infraestrutrura de
uso público de responsabilidade da administração do porto, o Tribunal de Contas da União ressalvou, no Acórdão nº
1317/2009-Plenário (processo 000.226/2009-1), que essa hipótese estaria circunscrita aos casos em que não haja
“qualquer tipo de contrapartida ao doador” ou que lhe gere algum benefício não extensível aos demais usuários do porto.

 
140. Em obiter dictum, a Corte de Contas afirmou que qualquer exigência de contrapartida ao responsável

pela execução da obra poderia caracterizar ofensa à obrigatoriedade de processo licitatório e ao princípio da igualdade.
Assim consta do voto do Ministro relator Marcos Vilaça:

 
12. No entanto, deve-se destacar que, conquanto o Código Civil preveja a hipótese de doação
com encargo (art. 540), não entendo ser aplicável ao caso em exame, visto que se trata de
donatário integrante da Administração Pública. Qualquer exigência de contrapartida poderia
caracterizar ofensa à obrigatoriedade de processo licitatório para a contratação com a
Administração – art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Ademais, poderia haver afronta ao
princípio da igualdade, pelo favorecimento exclusivo do doador.

 
141. Portanto, o “pagamento” mediante reequilíbrio contratual por obra realizada pelo arrendatário em

infraestrutura administrada pela autoridade portuária poderia ser considerada como uma burla à licitação. Esse é um risco
jurídico relevante. Isso porque, a princípio, a responsabilidade por tais obras seria da administração do porto ou, no caso
de dragagem, do próprio poder concedente. Então, se adotada uma concepção mais rígida da obrigatoriedade de licitação,
seria possível alegar que a autorização de realização de tais investimentos diretamente pelo arrendatário, mediante
reequilíbrio contratual, seria uma forma de contornar a obrigatoriedade de licitação.

 
142. Mas, a meu ver, esse tipo de situação não se configura necessariamente numa burla à exigência de

licitação. Se houver uma justificativa consistente que mostre que a autorização de tais investimentos fora da área
arrendada é vantajosa ao interesse público, creio que não seria o caso de interditar essa possibilidade sob o argumento da
obrigatoriedade de licitação. Afinal, a licitação não é um fim em si mesmo, mas um meio para que seja atingido o
interesse público.

 
143. Neste ponto, é relevante mencionar que os terminais portuários arrendados são públicos e uma das

características do contrato de arrendamento é a reversão dos bens afetos à operação em favor do poder concedente ao fim
da relação contratual (art. 5º, VII, da Lei nº 12.815, de 2013[72]; e art. 35, § 1º, e art. 36 da Lei nº 8.987, de 1995[73]).
Isso significa que os investimentos realizados diretamente pelos arrendatários em bens reversíveis nos seus respectivos
terminais portuários mais cedo ou mais tarde acabarão incorporando-se ao patrimônio público, assim como eventuais
investimentos na infraestrutura de uso comum do porto organizado.

 
144. Além disso, se o investimento em questão não implicar a concessão de qualquer privilégio à

arrendatária no que diz respeito à exploração da área em que será realizado, não haveria burla à licitação no que toca à
exploração dessa mesma área, que continuaria tendo a mesma destinação.

 
145. A realização da obra por terceiro contratado pelo arrendatário, utilizando-se dos mecanismos

privados de negociação, teria a vantagem de poupar custos de transação inerentes ao procedimento de contratação
pública. Assim também seria possível viabilizar investimentos importantes que a administração do porto talvez não seja
capaz de realizar, pelo menos em curto prazo. Além disso, a opção por investimentos fora da área do arrendamento
poderia se revelar atrativa para a Administração Pública quando forem considerados mais produtivos do que
investimentos adicionais no próprio arrendamento portuário. O risco é que, sendo reembolsado por todos os custos
incorridos, o particular não tenha os incentivos apropriados para que obtenha a melhor contratação possível, transferindo
assim um custo adicional ao poder público por via do reequilíbrio contratual.

 
146. Portanto, é claro que o preço da obra terá que se submeter a algum tipo de controle, o que já ocorre

ordinariamente no procedimento de reequilíbrio contratual baseado em novos investimentos. Aliás, vale destacar que o
procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro mediante a realização de novos investimentos está atualmente
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submetido a um intenso controle, inclusive no que tange aos custos. O mesmo tipo de controle também poderia seria
aplicável aos investimentos propostos para instalações externas ao terminal arrendado.

 
147. Havendo então riscos e vantagens a considerar, parece-me que a autorização de investimentos fora

da área arrendada mediante reequilíbrio contratual seria admissível quando, justificadamente, os benefícios forem
preponderantes frente às desvantagens. Nessa situação, entendo que o princípio da obrigatoriedade de licitação não seria
suficiente para obstar o recurso a um instrumento potencialmente capaz de viabilizar investimentos considerados
prioritários nos portos públicos e que, do ponto de vista da Administração Pública, venha a ser mais vantajoso. Seria um
contrassenso bloquear um procedimento que possa ser mais eficiente para a realização de uma obra pública com base na
obrigatoriedade de licitação, que é um meio para que seja atingido aquele mesmo fim: uma contratação mais eficiente. Por
outro lado, entendo que a adoção dessa via excepcional demandaria a apresentação de justificativa consistente a respeito
da sua vantajosidade para a Administração Pública.

 
148. Neste ponto, vale mencionar que, no caso dos convênios com entidades privadas, exige-se que a

aquisição de bens e serviços com recursos públicos observe os princípios da impessoalidade, moralidade e
economicidade, sendo obrigatória a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato.
Nesse sentido, assim estabelece o art. 11 do Decreto nº 6.170, de 2007:

 
Art. 11. Para efeito do disposto no art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a aquisição
de produtos e a contratação de serviços com recursos da União transferidos a entidades privadas
sem fins lucrativos deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e
economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no
mercado antes da celebração do contrato.

 
149. Creio que o procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que deverá preceder

a realização de investimentos fora da área arrendada e o posterior exercício, pela ANTAQ, do seu papel fiscalizatório
implicam um controle ainda mais rigoroso sobre a contratação a ser realizada pelo arrendatário. Ainda assim, caso se
considere necessário à preservação dos princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, nada impede que se
exija também a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato, assim como exige o
art. 11 do Decreto nº 6.170, de 2007, no caso de convênios com entidades privadas. Ficaria assim atenuada uma parte dos
riscos mencionados acima.

 
150. Deste modo, quando as vantagens superarem os riscos e os investimentos fora da área arrendada se

revelem mais produtivos do que um acréscimo de investimentos no próprio terminal arrendado, entendo que seria
razoável admitir a possibilidade de autorizar que o arrendatário promova investimentos em infraestrutura de uso comum
do porto organizado e externa ao seu terminal mediante reequilíbrio do contrato de arrendamento. Mas, para tanto,
entendo que seria necessário o atendimento aos seguintes pressupostos: (i) justificativa da vantajosidade do procedimento
frente às alternativas disponíveis; (ii) que haja um efetivo controle sobre o preço da obra; e (iii) que a arrendatária não
obtenha qualquer vantagem não extensível aos demais usuários do porto exceto o reembolso, via reequilíbrio contratual,
pelas despesas incorridas. Caso se entenda necessário para minimizar os riscos, pode-se ainda adotar por analogia a regra
do art. 11 do Decreto nº 6.170, de 2007, o que eventualmente poderia ser posteriormente regulado por ato ministerial, se
for o caso.

 
151. Em se tratando de investimento em infraestrutura de responsabilidade da administração do porto,

cabe ainda acrescentar a obrigatoriedade de aprovação e fiscalização da execução da obra pela autoridade portuária[74].
 
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

 
153. Os artigos 42-B e 42-C que a proposta de ato normativo pretende introduzir no Decreto nº 8.033, de

2013, permitem que a administração do porto negocie a antecipação de receitas, seja de tarifas (art. 42-B) ou de valor de
arrendamento (art. 42-C), para a realização de investimentos em infraestrutura de uso comum, respeitado o equilíbrio das
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contas da administração portuária. No caso específico da antecipação de receita tarifária, o investimento deverá ocorrer
obrigatoriamente na infraestrutura custeada pela respectiva tarifa.

 
154. Trata-se, portanto, de uma forma de operação de crédito para fins de investimento em infraestrutura

de responsabilidade das administrações dos portos organizados. Tanto o texto do art. 42-B como o do art. 42-C ressalvam
que em tais casos deverá ser assegurada a manutenção do equilíbrio das contas da administração portuária.

 
155. É importante destacar que tais dispositivos regulamentares, se aprovados, não afastarão a

necessidade de observância a eventuais normas que imponham restrições à realização de operações de crédito por parte
das entidades encarregadas da administração dos portos organizados, sejam federais, estaduais ou municipais, conforme o
caso, tais como a Lei Complementar nº 101, de 2000.

 
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

 
158. Pretende-se incluir um art. 47-A ao Decreto nº 8.033, de 2013, com o seguinte conteúdo:
 

Art. 47-A Caberá à ANTAQ a regulamentação de outras formas de ocupação e exploração de
áreas e instalações portuárias não previstas na legislação.

 
159. Em relação a este ponto, é importante mencionar que a agência reguladora já disciplina formas de

ocupação e exploração de áreas e instalações portuárias que não estão expressamente previstas na legislação específica do
setor portuário, como é o caso dos chamados “contratos de passagem” (art. 36 da Resolução ANTAQ nº 7, de 2016[76]) e
“contratos de uso temporário” (art. 25 da Resolução ANTAQ nº 7, de 2016[77]).

 
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)

 
162. O projeto de Decreto em análise propõe-se em seu art. 2º a alterar a alínea “b” do inciso I do art. 5º

do Decreto nº 6.144, de 2007, que regulamenta o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura - REIDI, instituído pela Lei nº 11.488, de 2007.

 
163. Em relação a este ponto, informo que, por mensagem eletrônica, o Secretário de Política Nacional de

Transportes solicitou a esta Consultoria Jurídica que a análise quanto às alterações propostas ao Decreto nº 6.144, de
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2007, seja feita de forma separada. Suponho por isso que a intenção seja desmembrar o projeto de Decreto em exame para
tratar da alteração da alínea “b” do inciso I do art. 5º do Decreto nº 6.144, de 2007, numa outra proposta de ato normativo.

 
164. Desde já informo que não há qualquer óbice jurídico ao desmembramento do projeto de Decreto em

exame de modo a tratar da alteração do Decreto nº 6.144, de 2007, num outro projeto de Decreto. A seguir, apresento
minhas considerações quanto à validade jurídica do art. 2º da proposta de Decreto que consta dos autos, com a observação
de que, caso levado a efeito o desmembramento acima mencionado, estas mesmas considerações se aplicarão a uma nova
proposta de Decreto de idêntico conteúdo que se limite a alterar a alínea “b” do inciso I do art. 5º do Decreto nº 6.144, de
2007.

 
165. Atualmente, o art. 5º, I, “b”, do Decreto nº 6.144, de 2007, estabelece que a habilitação no REIDI

poderá ser solicitada para implantação de obras de infra-estrutura em “portos organizados e instalações portuárias de uso
privativo”. A proposta de Decreto em apreço pretende substituir essa redação por outra menos restritiva, que autorize a
adesão ao REIDI para fins de obras de infraestrutura em “portos organizados, instalações portuárias previstas no art. 8º da
Lei nº 12.815, de 5 de julho de 2013, e instalações de apoio ao transporte aquaviário reguladas pela ANTAQ”.

 
166. O art. 2º da Lei nº 11.488, de 2007, define os beneficiários do REIDI, dispondo o seguinte:
 

Art. 2º É beneficiária do Reidi a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de
obras de infra-estrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e
irrigação. 

 
167. Portanto, no que diz respeito à área de competência da Secretaria de Portos, estariam habilitadas a se

beneficiar do REIDI as empresas que tenham algum projeto para “implantação de obras de infraestrutura no setor de
portos”.

 
168. A expressão “obras de infraestrutura no setor de portos” tem um significado bastante amplo. Pode-se

dizer que, até certo ponto, é um tanto imprecisa. Talvez por isso mesmo o Decreto nº 6.144, de 2007, atribuiu maior
densidade ao comando contido no art. 2º da Lei nº 11.488, de 2007, ao dispor em seu art. 5º, inciso I, alínea “b”, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 7.367, de 2010, que a habilitação para adquirir e importar bens e serviços no
regime do REIDI, no que diz respeito ao setor portuário, só poderia ser feita por pessoa jurídica titular de projeto de obra
de infraestrutura “alcançando exclusivamente portos organizados e instalações portuárias de uso privativo”.

 
169. Mas haveria margem, inclusive, para entender que o Decreto nº 6.144, de 2007, interpretado em

sintonia com o art. 2º da Lei nº 11.488, de 2007, já permite a inclusão no REIDI de projetos de investimentos em
terminais logísticos privados situados na área retroportuária de portos organizados, que movimentem cargas destinadas ou
provenientes de transporte aquaviário em fluxo contínuo, por meio de estruturas que os interliguem ao cais público[80].
No entanto, essa é uma questão controversa, como evidencia o DESPACHO n. 01015/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU
(NUP: 00045.000662/2015-58), que deixou de aprovar o PARECER Nº 247/2016/ASJUR-SEP/CGU/AGU.

 
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.
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§ 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 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:
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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;

 
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.
 

Brasília, 18 de janeiro de 2017.
 
 

Assinado eletronicamente
FELIPE NOGUEIRA FERNANDES

ADVOGADO DA UNIÃO
 

[1] Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência
do poder concedente implicará a caducidade da concessão.
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[2] Art. 66.  Aplica-se subsidiariamente às licitações de concessão de porto organizado e de arrendamento
de instalação portuária o disposto nas Leis nºs 12.462, de 4 de agosto de 2011, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 8.666,
de 21 de junho de 1993. 

[3] Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) VI – dispor, mediante decreto,
sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou
extinção de órgãos públicos;

[4] Art. 5º A transferência de controle societário será analisada pela Antaq, que deliberará sobre o tema
por meio de resolução, devendo essa Agência comunicar à SEP/PR sobre a realização do pedido e o resultado do seu
julgamento.

[5] Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar
parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados,
quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

[6] Art . 12 . É facultado ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e, em geral, às autoridades
da Administração Federal delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em
regulamento.  Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e
as atribuições objeto de delegação.

[7] Art 5º - Quando conveniente ao interesse da Administração, as competências objeto de delegação
poderão ser incorporadas, em caráter permanente, aos regimentos ou normas internas dos órgãos e entidades interessados.

[8] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.
356/357.

[9] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 398.
[10] FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitações e contratos administrativos. Belo Horizonte: Forum,

2007, p. 92.
[11] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros,

2008, p. 537-538.
[12] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 20ª ed. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, p. 254; JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 409.
[13] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 399.
[14] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 340.
[15] GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 488.
[16] NUP 00045.001777/2015-60
[17] NUP 00045.001431/2013-08
[18] NUP: 00045.004055/2014-86
[19] NUP: 00045.004056/2014-21
[20] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 396.
[21] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 397.
[22] Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: (...) IX - concessão: cessão onerosa do porto

organizado, com vistas à administração e à exploração de sua infraestrutura por prazo determinado; (...) XI -
arrendamento: cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas dentro do porto organizado, para exploração
por prazo determinado;

[23] Vide o parágrafo 31 do Parecer nº 04/2011/AG/CGU/AGU (NUP: 00400.001601/2011-98).
[24] Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: (...) III - concessão de serviço público

precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento
de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e
risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou
da obra por prazo determinado;

[25] Conforme esta Consultoria Jurídica tem feito constar em suas manifestações, o gestor público deve
justificar por que optou pela prorrogação do contrato em curso e não por uma nova licitação. Nesse sentido, vide os
parágrafos 35 e 36 do PARECER nº 492/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU (NUP: 00045.001431/2013-08); o parágrafo 36
do PARECER nº 477/2016/CONJURMT/CGU/AGU (NUP: 00045.004109/2015-94); e os parágrafos 41 a 43 do
PARECER nº 00368/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU (NUP: 00045.001646/2016-63).

[26] Art. 66.  Aplica-se subsidiariamente às licitações de concessão de porto organizado e de
arrendamento de instalação portuária o disposto nas Leis nºs 12.462, de 4 de agosto de 2011, 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, e 8.666, de 21 de junho de 1993. 

[27] Art. 62.  O inadimplemento, pelas concessionárias, arrendatárias, autorizatárias e operadoras
portuárias no recolhimento de tarifas portuárias e outras obrigações financeiras perante a administração do porto e a
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Antaq, assim declarado em decisão final, impossibilita a inadimplente de celebrar ou prorrogar contratos de concessão e
arrendamento, bem como obter novas autorizações. § 1º Para dirimir litígios relativos aos débitos a que se refere o caput,
poderá ser utilizada a arbitragem, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. § 2º O impedimento previsto
no caput também se aplica às pessoas jurídicas, direta ou indiretamente, controladoras, controladas, coligadas, ou de
controlador comum com a inadimplente. 

[28] Art. 57.  Os contratos de arrendamento em vigor firmados sob a Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, que possuam previsão expressa de prorrogação ainda não realizada, poderão ter sua prorrogação antecipada, a
critério do poder concedente. § 1º A prorrogação antecipada de que trata o caput dependerá da aceitação expressa de
obrigação de realizar investimentos, segundo plano elaborado pelo arrendatário e aprovado pelo poder concedente em até
60 (sessenta) dias. § 2º (VETADO). § 3º Caso, a critério do poder concedente, a antecipação das prorrogações de que trata
o caput não seja efetivada, tal decisão não implica obrigatoriamente na recusa da prorrogação contratual prevista
originalmente. 

[29] Art. 62.  O inadimplemento, pelas concessionárias, arrendatárias, autorizatárias e operadoras
portuárias no recolhimento de tarifas portuárias e outras obrigações financeiras perante a administração do porto e a
Antaq, assim declarado em decisão final, impossibilita a inadimplente de celebrar ou prorrogar contratos de concessão e
arrendamento, bem como obter novas autorizações. § 1º Para dirimir litígios relativos aos débitos a que se refere o caput,
poderá ser utilizada a arbitragem, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. § 2º O impedimento previsto
no caput também se aplica às pessoas jurídicas, direta ou indiretamente, controladoras, controladas, coligadas, ou de
controlador comum com a inadimplente. 

[30] Vide o parágrafo 88 do PARECER Nº 360/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU (NUP:
00045.000959/2015-13); e os parágrafos 22 e 23 do PARECER Nº 00492/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU (NUP:
00045.001431/201308).

[31] Além disso, na medida em que movimente mais mercadorias, o arrendatário naturalmente pagará
uma quantia maior a título de valor de arrendamento variável (por unidade movimentada).

[32] Art. 84. A Administração do Porto deverá promover o levantamento de todas as áreas e instalações
portuárias operacionais e não operacionais, sob sua gestão, localizadas dentro da poligonal do Porto Organizado, com
vistas a regularizar sua exploração e utilização, por meio de repactuação, alteração unilateral ou rescisão dos contratos
vigentes, de modo a adequá-los às disposições contidas nesta Norma. (...) § 2º No caso da exploração de áreas e
instalações portuárias operacionais e não operacionais sob o regime de arrendamento, além da adaptação às disposições
contidas nesta Norma, a regularização prevista no caput deverá contemplar modificações objetivando, dentre outras: (...)
d) a unificação de contratos de arrendamento independentes celebrados entre a Administração do Porto e um mesmo
arrendatário; e

[33] Art. 2º Para efeitos desta Norma, consideram-se: (...) XXVI - unificação contratual: procedimento
por meio do qual escolhe-se um dentre os contratos a serem unificados, ao qual aglutinam-se os demais contratos, seguido
da necessária recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato remanescente, conforme metodologia
definida em normativo próprio editado por esta Agência. (...) Art. 3º (...) Parágrafo único. Se for o caso, poderá haver a
unificação de contratos de arrendamento independentes, celebrados entre a administração do porto e um mesmo
arrendatário, devendo o processo respectivo abranger o reequilíbrio econômico-financeiro e o prazo de encerramento
contratual unificado.

[34] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; FREITAS, Rafael Véras. A nova regulação portuária. Belo
Horizonte: Fórum, 2015, p. 84.

[35] LOBO, Carlos Augusto da Silveira. Os terminais portuários privativos na Lei nº 8.630/93. Revista de
Direito Administrativo, vol. 220, abr./jun. de 2000, p. 30.

[36] MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; LEITE, Fábio Barbalho. Peculiaridades do contrato de
arrendamento portuário. Revista de Direito Administrativo, vol. 231, jan/mar de 2003, p. 275-276.

[37] BORGES, Alice Gonzalez. Revista de Direito Administrativo, v. 210, out/dez de 1997, p. 346.
[38] LOBO, Carlos Augusto da Silveira. Os terminais portuários privativos na Lei nº 8.630/93. Revista de

Direito Administrativo, vol. 220, abr./jun. de 2000, p. 30.
[39] Disposição semelhante já constava do art. 4º, § 4º, VIII, da Lei nº 8.630, de 1993.
[40] Num caso muito específico, em que a medida se deu por razões de segurança e para manter o

alfandegamento do terminal, a Assessoria Jurídica da extinta Secretaria de Portos da Presidência da República
considerou, no PARECER nº 245/2016/ASJUR-SEP/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO nº 285/2016/ASJUR-
SEP/CGU/AGU (NUP: 00045.004390/2015-65), que havia sido legítima a substituição da área original prevista no
contrato por outra equivalente

[41] Art. 3º A exploração dos portos organizados e instalações portuárias, com o objetivo de aumentar a
competitividade e o desenvolvimento do País, deve seguir as seguintes diretrizes: (...) 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;
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[42] Vide os parágrafos 58 a 61 do PARECER Nº 142/2015/ASJUR/SEP/CGU/AGU (NUP:
50300.001764/2011-77).

[43] Art. 3º A exploração dos portos organizados e instalações portuárias, com o objetivo de aumentar a
competitividade e o desenvolvimento do País, deve seguir as seguintes diretrizes: (...) 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;

[44] Acórdão nº 1972/2012-Plenário; Acórdão nº 3010/2012-Plenário; Acórdão nº 3331/2015-Plenário.
[45] MONTEIRO, Vera. Concessão. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 68.
[46] MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei

8.987/1995 (parte geral). São Paulo: Malheiros, p. 39-40.
[47] MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei

8.987/1995 (parte geral). São Paulo: Malheiros, p. 44.
[48] JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética,

2003, p. 443-444.
[49] Art. 65. (...) § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. § 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: I - (VETADO) II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

[50] JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética,
2003, p. 444.

[51] MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei
8.987/1995 (parte geral). São Paulo: Malheiros, p. 380.

[52] JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética,
2003, p. 445.

[53] JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética,
2003, p. 445.

[54] Vide o PARECER nº 262/2016/ASJUR-SEP/CGU/AGU (NUP: 00045.003187/2016-52).
[55] Vide o PARECER Nº 316/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU (NUP: 00045.003652/2016-55).
[56] Art. 19.  A administração do porto poderá, a critério do poder concedente, explorar direta ou

indiretamente áreas não afetas às operações portuárias, observado o disposto no respectivo Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento do Porto. Parágrafo único.  O disposto no caput não afasta a aplicação das normas de licitação e contratação
pública quando a administração do porto for exercida por órgão ou entidade sob controle estatal. 

[57] Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) VI - dispor, mediante decreto,
sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou
extinção de órgãos públicos;

[58] Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar
parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados,
quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

[59] Art. 12. É facultado ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e, em geral, às autoridades
da Administração Federal delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em
regulamento.

[60] Art 5º Quando conveniente ao interesse da Administração, as competências objeto de delegação
poderão ser incorporadas, em caráter permanente, aos regimentos ou normas internas dos órgãos e entidades interessados.

[61] Numa situação excepcional, a Assessoria Jurídica da extinta Secretaria de Portos da Presidência da
República já admitiu a possibilidade de celebração de contrato de adesão com condição suspensiva de seus efeitos até que
o Estado da Bahia concluísse as desapropriações de imóveis necessários para a implantação de terminal portuário que
pretendia operar. Vide o PARECER nº 123/2016/ASJUR-SEP/CGU/AGU (NUP: 00045.001464/2016-92).

[62] Esta sugestão decorreu de discussões com representantes do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.

[63] Esta sugestão decorreu de discussões com representantes do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.

[64] Vide o Acórdão nº 1077/2015-Plenário/TCU.
[65] Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) VI - as garantias

oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
[66] Vide o PARECER Nº 277/2016/ASJUR-SEP/CGU/AGU (NUP: 00045.002672/2016-17).

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:
50

:1
0



25/04/2018 https://sapiens.agu.gov.br/documento/19297776

https://sapiens.agu.gov.br/documento/19297776 31/32

[67] Vide os parágrafos 34 a 36 do PARECER Nº 277/2016/ASJUR/SEP/CGU/AGU (NUP:
00045.002672/2016-17).

[68] NUP 00045.001909/2015-53
[69] Vide o parágrafo 16 do no PARECER nº 17/2016/ASJUR-SEP/CGU/AGU (NUP

00045.001909/2015-53)
[70] Sobre a possibilidade de autorização de investimentos em caráter emergencial, vide o PARECER nº

178/2014/ASJUR-SEP/CGU/AGU (NUP: NUP 00045.002232/2014-90); o PARECER nº 208/2014/ASJUR-
SEP/CGU/AGU (NUP: 00045.002617/2014-57); o PARECER nº 17/2016/ASJUR-SEP/CGU/AGU (NUP
00045.001909/2015-53); o PARECER Nº 147/2016/ASJUR/SEP/CGU/AGU (NUP: 00045.000959/2015-13); e o
PARECER Nº 279/2016/ASJUR/SEP/CGU/AGU (NUP: 00045.003429/2016-16).

[71] Vide, por exemplo, o PARECER n. 260/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU (NUP: 00045.002957/2016-
40); e o PARECER n. 332/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU (NUP: 00045.003945/2016-32).

[72] Art. 5º São essenciais aos contratos de concessão e arrendamento as cláusulas relativas: (...) VIII - à
reversão de bens;

[73] Art. 35. (...) § 1º Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis,
direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. (...) Art. 36. A
reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade
e atualidade do serviço concedido.

[74] Vide o parágrafo 17 do voto no Acórdão nº 1317/2009-Plenário/TCU.
[75] Vale mencionar inclusive que esta Consultoria Jurídica recentemente sugeriu, no PARECER Nº

507/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU (NUP: 00406.001650/2014-13), que a Consultoria-Geral da União se manifestasse
sobre este assunto.

[76] Art. 36. O interessado que desenvolva atividade de movimentação e armazenagem de mercadorias
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário poderá pactuar com a administração do porto, mediante remuneração
adequada, a passagem em área de uso comum ou já ocupada por terceiros no âmbito da poligonal do porto organizado.
Parágrafo único. O interessado que não desenvolva a atividade descrita no caput também poderá pactuar o instituto da
passagem, com observância, naquilo que couber, das disposições desta Norma.

[77] Art. 25. A administração do porto poderá pactuar com o interessado na movimentação e
armazenagem de cargas com mercado não consolidado no porto, ou com o detentor de titularidade de contrato para
atendimento de plataformas offshore, o uso temporário de áreas e instalações portuárias disponíveis, contidas na poligonal
do porto organizado, mediante o pagamento das tarifas portuárias pertinentes, inclusive aquela relativa à área
disponibilizada.

[78] Art. 23.  Constituem a esfera de atuação da Antaq: (...) II - os portos organizados e as instalações
portuárias neles localizadas; III - as instalações portuárias de que trata o art. 8o da Lei na qual foi convertida a Medida
Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012; (...) V - a exploração da infra-estrutura aquaviária federal. (...) Art. 27.
Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação: (...) IV – elaborar e editar normas e regulamentos relativos à prestação de
serviços de transporte e à exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária, garantindo isonomia no seu acesso e uso,
assegurando os direitos dos usuários e fomentando a competição entre os operadores;

[79] Vide os itens 14 e 18 do Voto no Acórdão nº 1514/2013-Plenário/TCU.
[80] Vide o PARECER Nº 247/2016/ASJUR-SEP/CGU/AGU (NUP: 00045.000662/2015-58); e o

PARECER nº 88/2014/NCA/PFANTAQ/PGF/AGU (NUP 50300.002773/2013-47).
[81] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 398.
[82] Em situação semelhante, atinente à adaptação dos contratos anteriores à Lei nº 8.630, de 1993, por

força do seu art. 53, a Advocacia-Geral da União concluiu que não seria possível ampliar a vigência preestabelecida em
tais contratos, muito menos adaptar à nova legislação contratos cuja vigência já houvesse expirado. Nesse sentido, vide os
parágrafos 43, 44, 59, 60 e 61 do Parecer nº 45/2010/DECOR/CGU/AGU (NUP: 00400.015549/2009-32), aprovado por
despacho do Advogado-Geral da União de 19 de julho de 2010; e os parágrafos 8.2 e 8.3 do Parecer nº
4/2011/AG/CGU/AGU (NUP 00400.001601/2011-98), aprovado por despacho do Advogado-Geral da União de 28 de
julho de 2011.

[83] Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.

[84] Art. 94. Ficam mantidas, sem caráter de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, prorrogável por
igual período, as atuais permissões e autorizações, decorrentes de disposições legais e regulamentares anteriores.
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Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo o Ministério dos Transportes promoverá, no prazo de duzentos e
dez dias, a adaptação das atuais permissões e autorizações às disposições deste Decreto.

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 50000119609201603 e da chave de acesso 4960711b

 

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 19297776 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL MAGALHAES FURTADO. Data e Hora: 20-
01-2017 11:25. Número de Série: 7858308136727251326. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE NOGUEIRA FERNANDES, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 19297776 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FELIPE NOGUEIRA FERNANDES. Data e Hora: 18-
01-2017 11:42. Número de Série: 13595830. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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