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"Ninguém construiria uma fortaleza de pedra, 

colocando-lhe portas de papelão".1 

                                                
1 ATALIBA, Geraldo. Decreto regulamentar no sistema brasileiro. Revista de Direito Administrativo – RDA, 
Rio de Janeiro, n. 97, p. 21-33, jul./set. 1969. O contexto da frase é absolutamente diverso do tema deste 
trabalho, mas seu sentido é perfeitamente aplicável às ideias que serão desenvolvidas adiante. 



RESUMO 

 

 

A Lei nº 12.815/2013, atual marco legal do setor portuário no Brasil, teve como 

principal inovação a abertura da concorrência a operadores submetidos a regimes jurídicos 

diversos: autorizatários (direito privado) e arrendatários/concessionários (direito público). Em 

segundo lugar, inovou estabelecendo que o elemento delimitador da incidência de um ou 

outro regime jurídico é o desenho das poligonais dos portos organizados, tarefa esta atribuída 

à Administração Pública. Como consequência, este diploma legal gerou (ou tem potencial de 

gerar) significativos impactos operacionais sobre os arrendatários do setor, que passaram a ser 

submetidos à concorrência inicialmente não prevista sob condições desiguais, havendo o risco 

de desequilíbrio contratual – como ilustram alguns casos concretos. Analisando os parâmetros 

que orientam o Administrador na tarefa de redefinição das poligonais – que, por sua vez, 

determina o ambiente concorrencial –, conclui-se pela possibilidade de os arrendatários do 

Porto Organizado de Paranaguá porventura prejudicados pleitearem o imediato reequilíbrio 

contratual.      
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ABSTRACT 

 

 

Law number 12.815/2013, current legal guide of the port sector in Brazil, had as its 

most important innovation, the opening of competition to the port different terminals, exposed 

to numerous political regimes: private and public law. Furthermore, the sector of ports 

innovated by establishing that the element of delimitation of another regime is the polygonal 

design of the organized ports - task assigned to the Public Administration. As a result, 

terminals exposed to public law (operated by lessees) are now subjected to competition not 

originally advised and under uneven conditions, running the risk of having contractual 

divergences – as seen in some actual cases.  Analyzing the parameters that advises the 

Administrators in the task of re-defying these polygonal – which determines the competitive 

environment –, we can come to the conclusion that the Organized Port of Paranagua' s lessees 

injured have assured the right to the immediate contractual re-balance. 

 

 

 

Key-words: regulation; competition; public-service concession; re-balancing.  



 
 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO.........................................................................................................................8 

CAPÍTULO I – PANO DE FUNDO......................................................................................11 

1.1 O contexto regulatório do setor portuário......................................................................11 

1.1.1 A "Lei de Modernização dos Portos" (nº 8.630/1993) e a assimetria regulatória............11 

1.1.2 O Supremo Tribunal Federal - STF e os dispositivos da Lei nº 8.630/1993...................13 

1.1.3 A Lei de Portos atual (nº 12.815/2013) e a assimetria regulatória...................................15 

1.2 Os casos precedentes.........................................................................................................18 

1.2.1 A manifestação do CADE (a partir da Lei nº 8.630/1993)..............................................18 

1.2.2 A manifestação do TCU (a partir da Lei nº  12.815/2013)..............................................22 

1.2.3 Os casos-paradigma.........................................................................................................24 

1.3 Descrição do caso concreto: o Porto Organizado de Paranaguá..................................29 

1.3.1 Breve escorço histórico e operacional do Porto Organizado de Paranaguá.....................29 

1.3.2 A alteração da poligonal do Porto Organizado de Paranaguá..........................................33 

CAPÍTULO II – ASSIMETRIA REGULATÓRIA E OS PARÂMETROS DE 

REDEFINIÇÃO DAS POLIGONAIS...................................................................................39 

2.1 Premissas da assimetria regulatória no setor portuário................................................39 

2.1.1 O serviço público portuário..............................................................................................40 

2.1.2 A titularidade de bens não determina o desenho da poligonal.........................................50 

2.2 Os parâmetros legais para a alteração das poligonais...................................................58 

2.2.1 Os aspectos relativos à infraestrutura portuária...............................................................60 

2.2.2 O estímulo às instalações portuárias já existentes...........................................................63 

2.2.3 As áreas de expansão portuária........................................................................................66 

2.2.4 A viabilidade locacional, com enfoque na assimetria regulatória do setor......................70 

CAPÍTULO III – PERSPECTIVAS: O PRESENTE E O FUTURO................................79 

3.1 É possível falar em reequilíbrio contratual?..................................................................81 

3.1.1 Os arrendamentos portuários como contratos de concessão............................................82 

3.1.2 Caracterização jurídica da “alteração legislativa” e da “alteração da poligonal”............89 

3.2 O presente e o futuro dos arrendamentos no Porto Organizado de Paranaguá.........98 

3.2.1 Proposta de solução para o caso concreto: o reequilíbrio deve ser imediato...................98 

3.2.2 Os futuros (e o futuro dos) arrendatários do Porto Organizado de Paranaguá..............108 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................112 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................114 

APÊNDICES..........................................................................................................................125 



 
 

 

8 

INTRODUÇÃO 

 

A assimetria regulatória na atividade portuária tem matriz constitucional. Ao dispor, 

no art. 21, inciso XII, alínea “f”1, que a exploração portuária poderá ser realizada diretamente 

pela União ou mediante “autorização, concessão ou permissão”, a Constituição Federal de 

1988 (CF) não apenas possibilitou sua delegação à iniciativa privada, mas também permitiu a 

atuação concomitante de prestadores submetidos a regimes jurídicos diversos2.  

Não se trata de exclusividade do setor portuário. O rol constitucional de serviços 

passíveis de delegação nos mesmos termos é extenso e abrange, em essência, atividades até 

então exploradas diretamente pelo Estado, através de empresas federais. Justamente por este 

motivo, a abertura ao mercado com perspectiva concorrencial seguiu acompanhada de 

medidas de estímulo ao ingresso e à atuação da iniciativa privada nestes setores, dentre as 

quais se inclui a previsão de assimetria na regulação. 

Em segmentos da economia marcados pela presença de agentes fortemente 

consolidados, mostra-se eficaz – senão indispensável – flexibilizar o regime jurídico aplicável 

a determinados operadores. É dizer, justamente ao se admitir a exploração de uma mesma 

atividade sob os regimes público e privado é que se possibilita o equilíbrio de mercado. Daí a 

relevância da assimetria regulatória como instrumento de implementação de políticas públicas 

voltadas a estabelecer a competição. A premissa que se deve ter em mente, portanto, é que o 

regime jurídico assimétrico, nestes casos, é legítimo e desejável.  

Os problemas começam a surgir quando a assimetria regulatória é instituída sem 

mostrar-se necessária ou, pior, quando da assimetria regulatória decorre a assimetria 

                                                
1 “Art. 21. Compete à União: (...) XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
(...) f) os portos marítimos, fluviais e lacustres.” 
2 Floriano de Azevedo MARQUES NETO define a assimetria regulatória como “a admissão, na exploração de 
serviços públicos, de vários operadores submetidos a graus de incidência regulatória diferençados”. (A nova 
regulamentação dos serviços públicos. Revista Eletrônica de Direito Administrativo – REDAE. Salvador, 
Instituto de Direito Público da Bahia, n. 1, fev. 2005, Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-1-FEVEREIRO-2005-FLORIANO-MARQUES-NETO.pdf>, 
Acesso em 15 de outubro de 2015, p. 12). Pode-se dizer que o objetivo central desta medida é promover a 
concorrência dosando-a de acordo com as peculiaridades de cada serviço. Por isso, segundo Alexandre Santos de 
ARAGÃO, pressupõe-se “um ‘desmembramento’ da própria atividade, seja dentro da mesma fase da cadeia 
produtiva do setor, seja em fases diversas, instalando-se a concorrência ao menos em uma delas”. Alguns 
exemplos citados pelo autor são a telefonia, categorizada em fixa ou móvel, e o setor de energia, em que houve a 
fragmentação da própria atividade (geração, transmissão, distribuição e comercialização). O autor pondera, 
todavia, que a legitimidade da assimetria regulatória está intrinsecamente ligada ao princípio da igualdade (em 
vista as características próprias de cada serviço) e funcionalizada em relação ao atendimento do interesse dos 
usuários. (Serviços públicos: regulação para concorrência. In: GUERRA, Sérgio (Coord.). Temas de Direito 
Regulatório. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004, p. 79). Desta forma, não é em qualquer cenário que se 
justifica a assimetria regulatória, conforme será desenvolvido adiante. 
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concorrencial3. Se o objetivo primário da instituição de regimes jurídicos diversos é assegurar 

o equilíbrio de mercado e a igualdade de condições na competição, parece intuitivo dizer que 

não seria adequado extrapolar estes limites – especialmente em se tratando de serviços que 

envolvam vultuosos investimentos em infraestrutura, de longa maturação, como ocorre no 

setor portuário. 

Conforme será descrito no Capítulo I, antes da promulgação da Lei de Portos em vigor 

(Lei Federal nº 12.815, de 5 de junho de 2013) já se permitia, em certa medida, a concorrência 

entre operadores privados submetidos a regimes jurídicos diversos, consagrando a abertura 

constitucional. No entanto, complexidades e dificuldades decorrentes não especificamente da 

dualidade de regimes jurídicos, mas do detalhamento da regulação, transformaram este setor 

em palco de intensas disputas capazes de movimentar tanto a máquina do Executivo, quanto o 

Poder Judiciário, sob o aspecto concorrencial.  

Em concreto, observou-se a precarização de determinados portos públicos e a 

necessidade de forte adaptação de outros, dando conta de que submeter operadores portuários 

à assimetria regulatória, em uma mesma área de abrangência, pode ter efeitos desastrosos - 

inclusive em termos concorrenciais.  

Este é o pano de fundo que servirá à análise do caso concreto, referente ao Porto 

Organizado de Paranaguá, no Estado do Paraná, e da ampla liberdade conferida pela Lei de 

Portos vigente ao Administrador Público no que toca à submissão de determinado operador 

portuário a um ou outro regime jurídico – objeto de estudo, também, no Capítulo I. 

Sob a égide da Lei de Portos revogada (Lei Federal nº 8.630, de 25 de fevereiro de 

1993), critérios previamente eleitos pelo legislador – e, desta forma, amplamente conhecidos - 

determinavam o regime jurídico a que estaria submetido cada operador portuário. Atualmente, 

a definição do regime jurídico incidente passou a depender de circunstâncias geográficas. 

Nestes termos, basta a atuação do Administrador Público voltada à redefinição das áreas dos 

portos organizados para que seja alterado o regime jurídico incidente. Não bastasse isso, os 

parâmetros legais que pautam a atuação do Administrador Público nesta tarefa são 

razoavelmente abstratos, dando abertura a arbitrariedades, como ilustra o caso concreto4. 

                                                
3 Enquanto a “assimetria regulatória” pressupõe o estabelecimento de um cenário de igualdade entre prestadores, 
a “assimetria concorrencial” desvirtua esse propósito, podendo ser caracterizado, nestes termos, como um 
cenário patológico.  
4 Estas constatações - que serão tratadas de modo aprofundado no Capítulo I - decorrem do cotejo entre os 
artigos 2º, inciso IV, 8º e 15, caput e parágrafo único, da Lei nº 12.815/2013, a partir dos quais se extrai que 
instalações portuárias somente poderão ser exploradas mediante autorização fora da área do porto organizado 
(ressalvadas as exceções do art. 59 da referida Lei), e, por sua vez, que a definição das áreas dos portos 
organizados ficará a cargo da Presidência da República, a partir de proposta da Secretaria de Portos - SEP, e 
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Sem pretensão de enfrentar ou questionar, no mérito, as escolhas legislativas e 

administrativas que serão apresentadas, analisa-se no Capítulo II quais são os parâmetros que 

devem ser atendidos pelo Administrador Público na tarefa de redefinição das poligonais5, com 

o objetivo de problematizar a possibilidade de reequilíbrio contratual (neste caso, já 

avançando ao Capítulo III). Para tanto, serão aprofundados alguns conceitos básicos relativos 

ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos sob a ótica do setor 

portuário, tendo em conta, sempre que possível, o pano de fundo apresentado. 

O objetivo final é identificar as possibilidades ao alcance dos operadores privados em 

portos públicos6, em especial, considerando o caso concreto apresentado no Capítulo I, a fim 

de mitigar ou afastar eventuais efeitos perversos decorrentes da regulação estabelecida no 

setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   
"deverá considerar a adequação dos acessos marítimos e terrestres, os ganhos de eficiência e competitividade 
decorrente da escala das operações e as instalações portuárias já existentes." 
5 Conforme definição da Secretaria de Portos da Presidência da República, “as poligonais são uma representação 
em mapa, carta ou planta dos limites físicos da área do porto organizado, espaço geográfico onde a autoridade 
portuária detém o poder de administração do porto público.” Disponível em: < 
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/gestao/copy_of_respostas-e-esclarecimento>, Acesso em: 15 de 
março de 2016. Para detalhamento do conceito de “porto organizado”, veja-se as notas de rodapé n. 10 e 12. 
6 Nos termos da Lei nº 12.815/2013, os operadores privados em portos públicos podem ser concessionários (caso 
haja a cessão onerosa do porto organizado como um todo, para sua administração e exploração - art. 2º, inciso 
IX) ou arrendatários (caso haja a cessão onerosa de área e infraestruturas públicas dentro do porto organizado, 
para sua exploração - art. 2º, inciso XI). Como a concorrência sob assimetria regulatória refere-se 
exclusivamente à exploração portuária, este trabalho se concentrará na relação arrendatários versus 
autorizatários. Nesta medida, qualquer referência a operadores privados em portos públicos, ou operadores 
públicos, terá como objetivo referir-se exclusivamente à tarefa de exploração portuária. 
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CAPÍTULO I – PANO DE FUNDO 

 

1.1 O contexto regulatório do setor portuário 

 

Até o advento da CF de 1988, o modelo de exploração portuária vigente era 

eminentemente estatal. As Companhias Docas eram as empresas estatais efetivamente 

responsáveis pela administração e prestação dos serviços relativos à atividade portuária e a 

Empresa de Portos do Brasil S.A. – Portobrás7 assumia a função de holding do setor – sem 

interferir de forma substancial.  

O arrendamento portuário já existia como figura jurídica desde 1886, mas era 

subexplorado8; não se prestava à privatização das atividades no interior dos portos 

organizados9. Somente após a percepção da necessidade de crescimento do setor, iniciou-se o 

processo de substituição do defasado modelo de exploração estatal. Pretendia-se viabilizar a 

outorga a particulares de direitos de uso e exploração de instalações portuárias, aperfeiçoando 

o modelo de arrendamento portuário até então existente. 

O primeiro passo foi a extinção da holding estatal do setor, a Portobrás, conforme 

autorização legislativa - Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990. Este evento alargou a 

competência das Companhias Docas em um primeiro momento, até a promulgação da Lei 

Federal nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, conhecida como a “Lei de Modernização dos 

Portos”, que teve por mérito facilitar a atuação das empresas privadas no setor. 

 

1.1.1 A "Lei de Modernização dos Portos" (nº 8.630/1993) e a assimetria regulatória 

 

Em síntese, incluíam-se dentre os propósitos deste marco legal: modernizar a 
                                                
7 Empresa pública federal que teve sua criação autorizada pela Lei nº 6.222, de 10 de julho de 1975. 
8 RODRIGUES, Itiberê de Oliveira Castellano. Evolução histórico-jurídica do regime de exploração de portos no 
Brasil e o regime na Constituição de 1988. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. v. 10, n. 38, jul./set. 
2012, p. 150. 
9 O conceito de “porto organizado” foi criado através do Decreto nº 24.447, de 22 de junho de 1934, a fim de dar 
concretude à disciplina constitucional do regime portuário então vigente (artigo 5º, inciso VIII, da Constituição 
da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 1934). O art. 2º do referido Decreto evidenciava a 
concentração estatal: “São ‘portos organizados’ os que tenham sido melhorados, ou aparelhados, atendendo-se às 
necessidades da navegação e da movimentação e guarda de mercadorias e cujo tráfego se realize sob a direção de 
uma ‘administração do pôrto’, a quem caiba a execução dos ‘serviços portuários’ e a conservação das 
‘instalações portuárias’.” (GARCIA, Flavio Amaral; FREITAS, Rafael Véras de. Portos brasileiros e a nova 
assimetria regulatória: os títulos habilitantes para a exploração da infraestrutura portuária. In: MOREIRA, Egon 
Bockmann (Coord.). Portos e seus regimes jurídicos: a Lei nº 12.815/2013 e seus desafios. Belo Horizonte: 
Fórum, 2014, p. 226). 
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infraestrutura portuária brasileira através de investimentos privados; fomentar a concorrência 

a fim de gerar ganhos de eficiência; angariar recursos para o Poder Público mediante a 

outorga das instalações a investidores privados; e extinguir o monopólio de gestão dos 

trabalhadores portuários.10 

Para viabilizar a outorga da exploração portuária à iniciativa privada o próprio 

conceito de porto organizado teve que ser adaptado, de forma a refletir a desconcentração 

estatal. Estar sujeito à jurisdição de uma autoridade portuária passou a ser o critério 

caracterizador essencial11. 

A partir de então tornou-se possível (i) a concessão do porto organizado, (ii) o 

arrendamento de instalações portuárias dentro do porto organizado (terminais de uso público) 

e (iii) a autorização de instalações portuárias denominadas terminais de uso privativo, fora ou 

dentro do porto organizado (neste último caso, desde que os interessados fossem titulares do 

domínio útil dos terrenos) - conforme previsões do art. 1º, caput, e parágrafo 2º, e do art. 4º, 

incisos I e II, da Lei em questão12. Consolidava-se, neste momento, a assimetria regulatória 

permitida através do texto constitucional. 

Além da titularidade do domínio útil dos terrenos, o uso que se pretendia fazer de cada 

instalação portuária era relevante para fins de definição do regime jurídico aplicável em cada 

caso. Enquanto a movimentação exclusiva de carga de terceiros era reservada aos 

arrendatários (uso público), os terminais de uso privativo eram voltados “principalmente” à 

movimentação de carga própria: a Lei de Modernização dos Portos admitia o uso "misto" 

destes terminais privativos, sendo-lhes permitido movimentar, também, a carga de terceiros 

(art. 4º, parágrafo 2º, inciso II, alínea "b").  

Desta forma, a assimetria regulatória instituída no setor acabava gerando reflexos 

concorrenciais: em alguma medida, arrendatários e autorizatários competiam pelo mesmo 

mercado.  

Esse cenário fez com que, pouco a pouco, às vantagens idealizadas em se admitir a 

convivência de modelos regulatórios distintos (maior dinamismo, flexibilidade e atratividade 

                                                
10 GARCIA, Flavio Amaral; FREITAS, Rafael Véras de. Obra citada, p. 222. 
11 A Lei nº 8.630/1993 definia porto organizado como "o construído e aparelhado para atender às necessidades 
da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo 
tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária." (art. 1º, parágrafo 1º, inciso 
I). Incluía não apenas as instalações portuárias de acesso público, mas toda a infraestrutura de acesso aquaviário 
ao porto (inciso IV do mesmo dispositivo legal). 
12 Anos depois, a Lei nº 11.518, de 5 de setembro de 2007, alterando a redação do referido art. 4º da Lei nº 
8.630/1993, incluiu dentre as hipóteses de autorização a exploração de Instalação Portuária Pública de Pequeno 
Porte e de Estação de Transbordo de Cargas.  
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dos investimentos) fossem somadas complexidades e dificuldades. 

O exercício da prerrogativa de movimentação da carga de terceiros sob o regime de 

autorização incomodou os arrendatários, que defendiam que os terminais de uso privativo, em 

verdade, movimentavam predominantemente a carga de terceiros e, portanto, provocavam 

concorrência desigual - haveria desvantagem competitiva para os terminais de uso público, 

que estariam submetidos a condições regulatórias menos favoráveis. 

As diferenças decorriam do fato de os arrendatários serem onerados com obrigações 

que não se estendiam aos autorizatários, posto que estes, dentre outros, não dependiam de 

licitação pública, não precisavam pagar contraprestação pela outorga, não tinham seus preços 

controlados, não se sujeitavam a restrições relativas à contratação de mão de obra e não 

estavam obrigados ao atendimento generalizado de usuários (universalização). 

O debate se intensificou tanto, a ponto de ser levado à apreciação do Supremo 

Tribunal Federal em pelo menos duas oportunidades: através da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 929/DF (ADI), em 1993, e da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 139/DF (ADPF), em 2008, conforme será detalhado a seguir. 

 

1.1.2 O Supremo Tribunal Federal - STF e os dispositivos da Lei nº 8.630/1993 

 

Quanto ao ponto, defendia-se na ADI 929/DF que a assimetria regulatória 

constitucionalmente admitida no setor portuário não teria propósitos concorrenciais, mas 

apenas possibilitaria que determinadas empresas privadas construíssem instalações que se 

destinassem a atender ao grande volume de movimentação de suas próprias mercadorias. No 

entendimento dos autores da ADI, ao permitir a desvirtuação deste intento, a Lei de 

Modernização dos Portos teria atentado contra a disciplina constitucional dos serviços 

públicos portuários, permitindo a sua exploração por agentes privados sem licitação.  

O foco da ADI, todavia, concentrava-se na criação legal da figura do Órgão Gestor de 

Mão de Obra (OGMO) – art. 1813 -, que, no entender dos autores, violaria a disciplina 

constitucional do trabalho avulso. A medida cautelar pleiteada foi apreciada e indeferida 

exclusivamente à luz deste argumento principal, persistindo, portanto, as dificuldades 

decorrentes da assimetria regulatória em termos concorrenciais. A questão somente voltou a 

ser apreciada pelo STF muitos anos depois, com o aperfeiçoamento da regulação setorial. 
                                                
13 “Art. 18. Os operadores portuários, devem constituir, em cada porto organizado, um órgão de gestão de mão 
de obra do trabalho portuário (...).” Nos termos deste dispositivo legal, combinado com o art. 19, caberia ao 
OGMO o controle amplo da atividade profissional dos portuários, inclusive para fins sancionatórios. 



 
 

 

14 

No âmbito administrativo, a criação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), por meio da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, se prestou à criação de um 

ambiente regulatório neutro e imune às ineficiências políticas, incrementando o grau de 

estabilidade e segurança jurídica. O art. 20, inciso II, alínea "b", desta Lei, previa o dever de a 

ANTAQ “estabilizar, por meio da ponderação dos interesses setoriais envolvidos – da União, 

dos arrendatários, dos autorizatários, dos usuários e do mercado – a assimetria regulatória 

desenhada para o setor portuário.” 14 

A primeira medida tomada pela ANTAQ neste esforço teve por propósito suprir o 

vácuo legislativo quanto à mensuração da carga própria operada pelos terminais de uso 

privativo mistos. Através da Resolução nº 517, de 18 de outubro de 2005, a ANTAQ passou a 

exigir como condição à outorga de autorizações portuárias a comprovação de estimativa de 

movimentação de carga própria capaz, por si só, de justificar a realização dos investimentos 

(art. 5º, inciso II, alínea “c”, e art. 12, inciso XV).  

Todavia, a edição de tal ato normativo desatendeu os interesses de potenciais 

autorizatários - especialmente daqueles que já haviam iniciado requerimentos de outorga 

junto à ANTAQ antes da sua entrada em vigor. Por consequência, sobrevieram as mais 

diversas situações: desde a outorga de autorizações flexibilizando as previsões da dita 

resolução; até a adoção de procedimentos no âmbito da ANTAQ destinados a alterá-la 

formalmente quanto ao ponto. 

Atenta a tais fatos e sob a alegação de descumprimento de preceitos constitucionais, a 

Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público - ABRATEC ajuizou a 

ADPF 139/DF impugnando a outorga de autorizações para a exploração de terminais de uso 

privativo misto às empresas Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes, Itapoá 

Terminais Portuários S/A e Imbituba Empreendimentos e Participações S/A; questionando os 

procedimentos adotados no âmbito do Processo Administrativo da ANTAQ nº 

50300.00798/2007-68, instaurado com vistas a modificar a Resolução nº 517/2005; e 

requerendo que se declarasse que a movimentação de carga de terceiros por terminais de uso 

privativo, se admitida, fosse meramente complementar. 

As razões de fundo da ADPF, no que toca ao tema concorrencial, eram as mesmas 

                                                
14 GARCIA, Flavio Amaral; FREITAS, Rafael Véras de. Obra citada, p. 232. “Trata-se de entidade autárquica 
federal, que tem por objetivo promover a concorrência pelo mercado, mediante a realização de procedimentos 
licitatórios para a outorga de concessões e arrendamentos portuários, e a concorrência no mercado, pelo 
exercício de suas funções administrativas, normativas e judicantes, na disciplina da assimetria regulatória 
prevista neste setor.” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; FREITAS, Rafael Véras de. A nova regulação 
portuária. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 29). 
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invocadas na referida ADI: os serviços portuários deveriam ser prestados sob o regime de 

direito público (serviços públicos), primordialmente por meio de instalações de uso público e, 

se delegados, apenas mediante a realização de prévia licitação.  

Seis meses após o ajuizamento da ADPF, sobreveio o Decreto nº 6.620, de 29 de 

outubro de 200815, definindo expressamente que as instalações portuárias de uso privativo, em 

terminal portuário de uso misto, só poderiam se destinar à movimentação de carga de 

terceiros “em caráter subsidiário e eventual”, devendo movimentar de forma “preponderante” 

carga própria (art. 35, incisos I e II). No entanto, a possibilidade de resolução da controvérsia 

restou frustrada pelo fato de o Decreto não ter abrangido as situações já concretizadas (art. 53) 

e não ter especificado o que se entendia por “preponderante”16. Por consequência, 

prosseguiram as discussões, inclusive em âmbito judicial. 

Antes que a ADPF pudesse ser definitivamente julgada, foi editada a Medida 

Provisória nº 595, de 26 de dezembro de 2012, que, às vésperas de caducar, foi convertida na 

atual Lei de Portos (Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013). Somente a partir deste momento 

esvaziou-se em definitivo a discussão acerca da movimentação de carga própria e de carga de 

terceiros - inclusive, a ADPF foi julgada extinta por perda superveniente de objeto (em 11 de 

fevereiro de 2014), destino esse que se repetiu em relação à ADI. 

 

1.1.3 A Lei de Portos atual (nº 12.815/2013) e a assimetria regulatória 

 

Contrariando a orientação que vinha sendo sinalizada pelo Poder Executivo e pela 

ANTAQ, a Lei de Portos atual eliminou as exigências relativas à movimentação de carga 

própria pelos autorizatários, enquanto manteve – e redefiniu – a dualidade de regimes 

jurídicos existente (autorização versus concessão/arrendamento).  

Além de ter excluído as referências ao uso "misto" ou "exclusivo" das instalações 

portuárias submetidas à autorização, o novo marco legal portuário substituiu o termo 

"privativo" pelo termo "privado", reforçando a possibilidade de os atuais terminais de uso 

"privado" movimentarem livremente a carga de terceiros17. Permitiu, assim, a convivência de 

                                                
15 Revogado pelo Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013, que regulamenta a Lei de Portos vigente. 
16 Igualmente o fez a ANTAQ, através da Resolução nº 1.660, de 8 de abril de 2010 (rerratificada pela Resolução 
1.695, de 10 de maio de 2010), que definiu os conceitos de carga própria, carga de terceiros, operação eventual e 
subsidiária de forma já prevista, em alguma medida, no referido Decreto (art. 2º, incisos IX e X), sem trazer 
qualquer inovação relevante. 
17 Ao comentar a Medida Provisória nº 595/2012, que antecedeu a Lei nº 12.815/2013, Cesar Augusto Guimarães 
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prestadores de serviços submetidos a regimes jurídicos distintos (público e privado) – como 

ocorre em outros setores da economia (ex. telecomunicações e energia).  

O critério legal de distinção entre as instalações portuárias de uso público e as de uso 

privado passou a ser geográfico: dentro do porto organizado, a exploração “ocorrerá mediante 

concessão e arrendamento de bem público” (ressalvadas as autorizações já existentes ou 

requeridas até dezembro de 2012 - art. 59, caput e parágrafo único); fora do porto organizado, 

a exploração “ocorrerá mediante autorização” (art. 1º, parágrafos 1º e 2º). Sob a égide do 

marco legal atual, o porto organizado é definido como bem público e dentro de seu perímetro 

somente o regime de direito público é admissível (art. 2º, inciso I). Por consequência, não 

seria mais possível outorgar autorizações portuárias dentro da área do porto organizado, para 

além das hipóteses legalmente excepcionadas18. 

A partir do momento em que o critério geográfico passou a ser o grande divisor dos 

regimes jurídicos existentes, o processo de definição da poligonal dos portos organizados 

ganhou ainda mais importância19. Nestes termos, o art. 15 da Lei de Portos atual atribuiu ao 

Poder Executivo a responsabilidade pela definição do traçado das poligonais (mediante 

provocação da Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP), e previu, em seu 

parágrafo único, que “a delimitação da área deverá considerar a adequação dos acessos 

marítimos e terrestres, os ganhos de eficiência e competitividade decorrente da escala das 

operações e as instalações portuárias já existentes.”  

Estes são os limites (ou nortes) que devem ser respeitados (ou seguidos) nesta tarefa, 

especialmente porque, ao que tudo indica, fora destas hipóteses não se faz possível a alteração 

das poligonais20. Mais do que isso, a teor do art. 68 do mesmo diploma legal, que determina a 

adaptação das poligonais de portos organizados “que não atendam ao disposto no art. 15”, 

somente poligonais com esta configuração serão admissíveis a partir de então. Talvez isso 

explique o fato de após a promulgação da Lei de Portos atual terem sido iniciados diversos 
                                                                                                                                                   
PEREIRA conferiu interpretação diametralmente oposta, afirmando que a substituição do termo "uso privativo 
misto" pelo termo "uso privado" se prestaria justamente a afastar a possibilidade de movimentação de carga de 
terceiros (uso misto) fora do porto organizado. (A medida Provisória nº 595: mudanças no marco regulatório do 
setor portuário no Brasil. Interesse Público – IP. v. 15, n. 77, p. 129-147, jan./fev., 2013).  
18 Apesar de isolado, é importante ressalvar o posicionamento de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO em sentido 
contrário: "[e]mbora a lei não o diga, é evidente que se houver outros terrenos de propriedade privada dentro da 
área do porto organizado, a eles terá que se aplicar o instituto da autorização, e não a concessão ou o 
arrendamento, já que esses não podem incidir sobre bens privados. O poder público só pode conceder o uso e 
exploração ou arrendar os bens de seu domínio.” (Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 10ª Ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 488-
489).  
19 Nos termos da Lei nº 12.815/2013, a área do porto organizado “compreende as instalações portuárias e a 
infraestrutura de acesso ao porto organizado” (art. 2º, incisos I e II).  
20 O tema será desenvolvido de maneira mais aprofundada no Capítulo II.  
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processos de revisão/definição de poligonais de portos organizados em todo o país21. 

A estas constatações, soma-se a percepção de que a Lei de Portos vigente consolidou a 

centralização administrativa do setor na autoridade do Executivo – no que foi seguida pelo 

Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013 (que a regulamenta), mediante a supressão de 

diversas competências técnicas da ANTAQ de sorte a transferi-las à SEP, criando uma 

espécie de subordinação daquela em relação a esta.  

Um forte exemplo nesse sentido é o fato de as licitações no setor portuário terem 

deixado de ser conduzidas pelas autoridades portuárias locais, passando a ser realizadas pela 

ANTAQ sob os parâmetros determinados pela SEP (a teor do art. 27, inciso XV, da Lei nº 

10.233/2001 - com a redação dada pela Lei nº 12.815/2013 – e dos artigos 6º, parágrafos 2º e 

3º, e 10 deste diploma legal). A própria posição de Poder Concedente em outorgas à iniciativa 

privada foi transferida da ANTAQ para a SEP (como dispõe o parágrafo 1º do art. 1º do 

referido Decreto).22 Outro, é o fato de o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário 

ter de ser aprovado pela SEP, ao invés do Conselho de Autoridade Portuária, como ocorria até 

então (vide o art. 17, parágrafo 2º, da Lei nº 12.815/2013).23  

Evidencia-se, assim, que “a regulação desejável para o setor é fortemente política, 

dominada pelo Executivo e, se este o quiser, decidida caso a caso (isto é, para cada 

empreendimento a ser outorgado).”24  

 

 

                                                
21 Conforme informações da Secretaria de Portos da Presidência da República, foram realizadas consultas 
públicas envolvendo a alteração de poligonais em 18 regiões, havendo, no momento desta consulta, seis em 
andamento (referentes aos Portos de São Francisco do Sul/SC, Vitória/ES, Maceió/AL, Santarém/PA, Belém/PA 
e Manaus/AM). Disponível em: <http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/gestao/copy_of_respostas-e-
esclarecimento>, Acesso em 22 de junho de 2016. Foram excluídas do site da Secretaria de Portos informações 
acerca das consultas públicas iniciadas, relativas aos Portos Organizados de Paranaguá e Antonina, no Estado do 
Paraná. 
22 Segundo Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO e Rafael Véras de FREITAS esta mudança da posição de 
Poder Concedente seria salutar por garantir a neutralidade necessária à agência reguladora. Nas palavras dos 
autores: “[n]as hipóteses em que a Agência Reguladora exerce a função de Poder Concedente, a sua vontade 
técnica acaba sendo substituída pela vontade política do governo central.” Todavia, os autores criticam a 
subordinação técnica da ANTAQ em relação à SEP na condução das licitações para a delegação da infraestrutura 
portuária, porque, segundo eles, colocaria em risco a independência desta agência reguladora, contrariando o 
modelo de Estado Regulador consagrado no art. 174 da CF (Obra citada, p. 33-35). 
23 Ambos os temas foram reconhecidos pelo Tribunal de Contas da União no TC 024.011/2013-4, que será 
tratado detalhadamente adiante. 
24 SUNDFELD, Carlos Ari. O caminho do desenvolvimento na Lei dos Portos – centralizar para privatizar? In: 
MOREIRA, Egon Bockmann (Coord.). Portos e seus regimes jurídicos: a Lei nº 12.815/2013 e seus desafios. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 30. Segundo o autor, esta opção legislativa vai de encontro com a tendência até 
então existente, que primava pela confiança do mercado através da constituição de autoridades reguladoras 
autônomas, obrigadas a criar parâmetros gerais, e pela abertura de espaços setoriais menos regulados. 
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1.2 Os casos precedentes 

 

Apesar das mudanças substanciais ocorridas no setor portuário pela via legislativa, à 

luz de ambos os marcos legais (o atual e o revogado) admitiu-se a competição de operadores 

portuários sob assimetria regulatória na prestação de serviços de mesmo teor. Permanecem, 

portanto, sob o marco regulatório atual, as mesmas dificuldades, ainda que sob perspectivas 

distintas. 

Isso significa dizer que analisar os problemas e as soluções vivenciados pelos players 

do setor a propósito deste tema, ainda que sob a égide da Lei de Portos revogada, mostra-se 

útil e atual.  

Assim, antes de expor a problemática do caso concreto, serão apresentados os 

entendimentos do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) e do Tribunal 

de Contas da União (TCU) acerca dos impactos (anti) concorrenciais da assimetria regulatória 

existente no setor portuário25, bem como três casos-paradigma capazes de ilustrar as 

consequências fáticas da convivência de operadores portuários públicos e privados neste 

contexto.   

 

1.2.1 A manifestação do CADE (a partir da Lei nº 8.630/1993) 

 

O tema da assimetria regulatória no setor portuário foi levado à apreciação do CADE e 

do TCU sob a perspectiva de que haveria prejuízo, em termos concorrenciais, aos agentes 

submetidos ao regime de direito público.  

No âmbito do CADE, destaca-se o Processo Administrativo de nº 08012.007452/2009-

3126, em que se questionava um ato de concentração: a aquisição, pelos grupos Dubai World e 

Odebrecht, de 51,04% do capital social da Embraport - Empresa Brasileira de Terminais 

Portuários S/A. Por ser a Embraport empresa detentora de autorização para construir e 

explorar terminal portuário privativo de uso misto no Porto de Santos, no Estado de São 

Paulo, e tendo em vista o fato de as empresas adquirentes não terem potencial para 

movimentação de carga própria, a Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso 
                                                
25 Não foi realizada uma pesquisa aprofundada da jurisprudência do CADE e do TCU capaz de assegurar que as 
manifestações apresentadas neste estudo representam o entendimento consolidado destes órgãos. As decisões 
descritas foram selecionadas em razão da percepção de que podem contribuir juridicamente para análise do caso 
concreto que será enfrentado na sequência.  
26 Consulta e documentos disponíveis em: <http://www.cade.gov.br>. 
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Público (ABRATEC) questionou a operação, alegando que a atuação da futura Embraport 

distorceria a concorrência. 

Em sua análise, o CADE entendeu que a operação societária, em si, não traria 

impactos concorrenciais. Nos termos do voto do Conselheiro-Relator, as concentrações 

horizontais e restrições verticais dela decorrentes seriam inexpressivas. Todavia, em prol do 

princípio da concorrência, não encerrou a análise por ali.  

Sob a afirmação de ser "perfeitamente possível que uma entidade estatal traga 

prejuízos à concorrência, até de forma mais duradoura e consistente que as próprias 

empresas", a autoridade antitruste firmou sua competência para analisar a postura do 

regulador em cotejo com as políticas públicas do setor, ressaltando que "o debate neste 

Conselho deve recair tão somente no alegado prejuízo à concorrência decorrente de 

determinadas ações ou omissões de natureza regulatória".   

O voto não desconsiderou a possibilidade de o regulador setorial, em sua atuação, 

restringir deliberadamente a concorrência invocando a existência de outros princípios ou 

valores a tutelar. No entanto, destacou que essa restrição deveria ser devidamente 

fundamentada, ponderando custos e benefícios, evitando ilegalidades e 

inconstitucionalidades, reduzindo constrangimentos ineficientes à concorrência e abrindo 

espaço à advocacia em favor deste princípio. Por entender que não haveria restrição à 

concorrência, nestes termos, no setor portuário, o voto passou a tratar de todos os temas que 

poderiam confirmar a existência de distorção concorrencial, valendo-se principalmente de 

dados apresentados pelas partes envolvidas sobre o diferencial de custos e obrigações entre 

terminais de uso público e privativo derivados da regulação.  

O objetivo declarado era constatar se havia ou não assimetria profunda, capaz de 

inviabilizar a existência de um dos regimes, ou se tratar-se-ia de mera concorrência entre o 

público e o privado – ainda que ineficiente. Como premissa, portanto, o CADE admitiu a 

possibilidade de assimetria regulatória prejudicial em termos concorrenciais, passando a 

analisar não só a efetiva existência de prejuízo, mas a sua dimensão. 

As diferenças derivadas da regulação, consideradas pelo CADE no caso concreto, 

foram: (i) o custo relativo ao arrendamento em terminais públicos (valor de outorga) versus o 

custo de aquisição/construção de empreendimentos imobiliários/infraestrutura em terminais 

privativos; (ii) o prazo definido e limitado da outorga em terminais públicos versus a 

perpetuidade do terminal privativo (ressalvada a precariedade da autorização); (iii) os custos 
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em decorrência do fato de os terminais públicos estarem sujeitos, por lei, ao OGMO27, 

enquanto para os terminais privativos a influência do OGMO seria optativa; (iv) o dever de 

universalidade em terminais públicos versus a possibilidade dos terminais privativos 

selecionarem os melhores clientes (entenda-se, os contratos mais rentáveis); e (v) a prática 

indevida de free riding (carona) pelos terminais privativos, que não pagariam à autoridade 

portuária as taxas pagas pelos terminais públicos relativas aos investimentos em áreas 

comuns, em benefício de todos28. 

Foram consideradas, ainda, estimativas de demanda e oferta no setor portuário, a fim 

de concluir até que ponto os impactos gerados a partir destes temas específicos poderiam 

conduzir à exclusão ou ao sucateamento dos terminais públicos. 

Uma vez estabelecido o cenário, o CADE considerou que a abertura do mercado aos 

terminais privativos poderia incrementar a eficiência dos serviços portuários como um todo. 

Nesse sentido, enfrentando um a um os temas acima indicados, o CADE entendeu que, em 

sua maioria, as distorções derivadas da regulação efetivamente incrementariam os custos dos 

terminais públicos e gerariam prejuízos, mas que estes fatos não seriam suficientes para 

justificar a restrição à concorrência. Assim, o voto passou a sugerir soluções alternativas e 

paliativas para algumas das distorções evidenciadas, de modo a atenuar as dificuldades 

reconhecidamente enfrentadas pelos terminais públicos.  

A primeira solução apontada pelo CADE foi a promoção de reequilíbrio contratual em 

relação aos contratos submetidos ao regime de direito público. Isso, ao reconhecer que 

questões concorrenciais são levadas em consideração na expectativa de receita futura do 

investidor:  

 

(...) se o cálculo realizado pelos terminais de uso público, no momento em 

que fizeram seus lances, incorporava um cenário de inexistência de 

concorrência proveniente dos terminais de uso misto, a liberalização dos 

terminais de uso misto para carga de terceiros poderia representar uma 

"expropriação desregulatória", conforme tipologia proposta por Spulber e 
                                                
27 Vide nota de rodapé n. 14. 
28 Conforme destacado por Gesner OLIVEIRA em parecer apresentado na referida ADPF 139/DF, "os terminais 
privativos pagam pela utilização da infra-estrutura portuária apenas quando estão localizados dentro da área do 
porto organizado e, mesmo nestes casos, não seguem as mesmas tarifas impostas aos terminais públicos. No caso 
do Porto de Santos, a tarifa paga pelos terminais privativos é definida no contrato (...). Por fim, os terminais 
privativos localizados fora da área do porto organizado não pagam estas taxas à autoridade portuária." (Efeitos 
concorrenciais da assimetria regulatória nos terminais portuários. 2008. p. 34, Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 139/DF. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>)  
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Sidak (1997).  

 

A segunda solução apontada pelo CADE foi a antecipação da prorrogação dos 

contratos celebrados sob o regime de direito público – que, neste contexto, não deixa de ser 

medida de reequilíbrio contratual. Esta solução foi proposta a partir da constatação de que o 

período limitado de exploração pelos arrendatários seria "de longe, a maior fonte de 

assimetria em favor do terminal de uso misto relativamente ao de uso público". Desta forma, 

nos termos do voto,  

 

(...) se este diferencial for realmente tão importante, uma opção superior a 

constranger a concorrência dos terminais de uso misto seria antecipar a 

renovação dos terminais de uso público de forma a garantir mais tempo para 

a recuperação dos custos fixos.  

 

O voto do CADE reconheceu, também, o incremento de custos aos terminais públicos 

em decorrência da necessidade de contratação de mão de obra através do OGMO. Isso 

porque, em síntese, a contratação pelo OGMO obrigaria o concessionário/arrendatário a 

contratar mais mão de obra do que seria necessário para a operação portuária (o voto faz 

menção, neste ponto, a uma "super contratação")29.  

Partindo da conclusão de que a contratação pelo OGMO seria ineficiente e que, por 

esta razão, seria irracional estendê-la aos terminais privativos, a solução sugerida pelo CADE, 

em terceiro lugar, foi ainda mais abstrata do que as demais (senão inexequível, considerando a 

força política dos trabalhadores portuários): 

 

(...) a melhor forma de induzir a eliminação ou mitigação das ineficiências 

na contratação de mão-de-obra avulsa para os terminais de uso público é a 

própria concorrência proveniente de players que não estão constrangidos por 

tais ineficiências. (...) o esperado é que a prática mais eficiente no regime 

privado possa dar força política aos players do regime público para também 

poderem adotar tal prática, o que gerará benefícios para toda a sociedade. 

                                                
29 Nos termos do acórdão no TC 024.011/2013-4, do Tribunal de Contas da União - TCU (julgamento em 
09/04/2014), envolvendo a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, que também enfrentou os 
custos decorrentes da assimetria regulatória no setor portuário, "o estudo da UNB ainda apontou um relatório da 
FIPE que constatou que o trabalho realizado por meio do Ogmo poderia ser executado com 40% da mão de obra 
utilizada, o que representa um aumento de 150% no valor da contratação de trabalhadores via Ogmo." 
Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm>  
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A quarta e última solução proposta pelo CADE foi a extensão aos terminais privativos 

de regras incidentes sobre os terminais públicos no que toca especificamente ao dever de 

universalização, à segregação de melhores contratações (cream-skimming) e ao "efeito 

carona". Neste ponto, todavia, a proposta do CADE foi meramente ilustrativa, porque em suas 

conclusões tais eventos não gerariam impactos concorrenciais no setor.  

Apesar do encaminhamento dado ao tema pelo CADE, em sua conclusão o voto 

questionou a motivação para a existência de regimes jurídicos distintos, por não enxergar a 

sua necessidade concreta. O voto questionou, ainda, em tom de crítica, o fato de o regime de 

terminais privativos escapar à regra do leilão, que traria ganhos de eficiência, e criticou, ao 

final, o fato de não haver regras claras no setor. Por fim, afirmou genericamente que "a 

concorrência entre regimes não implica em uma ofensa ao princípio da livre concorrência" - 

ou seja, da assimetria regulatória não decorre, necessariamente, assimetria concorrencial. 

Desta forma, admitiu ser regular a competição entre players submetidos a regimes distintos 

neste específico setor. 

 

1.2.2 A manifestação do TCU (a partir da Lei nº 12.815/2013) 

 

O TCU também enfrentou este tema, en passant, no julgamento do TC 024.011/2013-

4, envolvendo a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP)30. O fez ciente do voto 

do CADE acima mencionado e corroborando as mesmas conclusões (inclusive reconhecendo 

as "possíveis vantagens dos terminais privados" em decorrência da assimetria regulatória)31. 

Todavia, apesar das semelhanças, o pronunciamento do TCU agrega por ter promovido a 

"atualização" do posicionamento do CADE acima exposto em relação à Lei de Portos atual.  

Partindo da premissa de que a concorrência entre terminais públicos e privados passou 

a ser livre a partir do novo marco legal, o TCU avaliou as duas possibilidades ao alcance dos 

arrendatários/concessionários para lidar com as ineficiências do regime público a que estão 

submetidos: (i) para as situações já consolidadas, seguindo a linha do CADE, a conclusão do 

TCU foi de que caberia aos arrendatários que "se sintam prejudicados com a entrada dos 

                                                
30 Mencionado na nota de rodapé anterior. 
31 Amparado, também, em parecer encomendado pela ANTAQ à Universidade de Brasília (UNB) em 2011 - que, 
nos mesmos termos do CADE, concluiu pela inexistência de assimetria concorrencial, limitando-se a propor 
alterações legislativas capazes de minimizar os reconhecidos efeitos negativos da assimetria regulatória.  
Disponível em: <http://www.antaq.gov.br/portal/EstudoAssimetriaRegulatoriaTUPPP.asp>, Acesso em 19 de 
janeiro de 2016.  
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terminais privados" pleitear o reequilíbrio contratual; (ii) por sua vez, para os futuros 

arrendatários, o TCU entendeu que deverão refletir nos preços praticados em licitação 

qualquer assimetria de custos decorrente da assimetria regulatória já evidenciada.  

No entanto, para que esta segunda solução seja efetiva, o TCU deixou claro ser 

"fundamental a definição precisa da linha poligonal que estabelece a área do porto 

organizado", a ser delimitada conforme os parâmetros do artigo 15 da Lei 12.815/2013 e, de 

preferência, estabilizada antes das licitações previstas para acontecer num futuro próximo, 

tendo em vista que a "definição da poligonal antes da ocorrência de novas licitações dará 

segurança jurídica aos participantes, o que poderá influenciar no valor obtido no certame".  

Ou seja, reconhecendo que a partir da Lei de Portos atual o ingresso de novos 

operadores privados de uma forma inicialmente não prevista poderá ocorrer em decorrência 

da alteração da poligonal, o TCU deixou claro ser este o único evento capaz de gerar 

desequilíbrio contratual, em termos concorrenciais - a ser, portanto, evitado. Assim, enquanto 

o CADE, à luz do marco legal anterior, destacou que seria importante garantir a estabilidade 

regulatória no que tocava à movimentação de carga de terceiros, para garantir segurança 

jurídica aos players do setor, o TCU defendeu, para o mesmo fim, sob a perspectiva da Lei nº 

12.815/2013, a estabilidade do desenho das poligonais. Nos termos do voto: 

 

Os participantes das licitações de terminais públicos precisam saber qual a 

abrangência da região em que poderá ser autorizada a construção de um 

novo porto privado para que não sejam surpreendidos por uma autorização 

para construção de um novo porto privado em uma área que não era 

permitida quando eles fizeram seus lances nas licitações. 

 

Neste contexto, as manifestações do CADE e do TCU expostas são relevantes por 

reconhecerem, a partir de ambos os marcos legais do setor, que a dualidade de regimes 

jurídicos traz desvantagens consideráveis aos operadores públicos, tanto que são passíveis de 

serem resolvidas pela solução de reequilíbrio contratual.  

Ainda que tais desvantagens sejam "classificadas" por ambos como mera ineficiência 

regulatória, sem potencial de ofenderem o princípio da livre concorrência e, por consequência, 

sem necessidade de serem combatidas em termos concorrenciais, tanto o CADE quanto o 

TCU deixaram clara a preocupação relativa à necessidade de estabilidade das regras do setor - 

que, atualmente, poderá ser alcançada se houver estabilidade do desenho das poligonais.  
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1.2.3 Os casos-paradigma 

 

A realidade, todavia, pode se mostrar mais dura do que estimaram o CADE e o TCU. 

Ao contrário do que concluíram estes órgãos julgadores, alguns casos concretos sinalizam que 

a assimetria regulatória no setor portuário pode efetivamente gerar grave assimetria 

concorrencial, especialmente em se tratando de operadores portuários em uma mesma 

hinterlândia32.  

Diz-se "sinalizam", porque não se dispõe de nenhum documento técnico que relacione 

direta e exclusivamente a concorrência sob assimetria regulatória às dificuldades enfrentadas 

pelos terminais em questão33. Pelo contrário, sabe-se que diversos outros fatores podem ter 

contribuído para tanto - desde desastres naturais (enchentes), até desequilíbrios decorrentes de 

descumprimentos contratuais pelas próprias administrações portuárias34.  

Todavia, ainda que a relação causa-efeito não seja inequívoca, as informações de fato 

relativas aos casos em questão são relevantes porque permitem, pelo menos, duas afirmações: 

operadores portuários sob o regime de direito público perderam linhas (em larga medida) para 

operadores portuários sob o regime de direito privado, basicamente, porque estes oferecem 

condições mais atrativas; e os operadores portuários públicos não são capazes de recuperar as 

linhas em questão.  

Os casos que serão brevemente tratados envolvem os portos públicos de Itajaí e São 

Francisco do Sul, ambos no Estado de Santa Catarina, e o porto público de Santos, no Estado 

São Paulo. Um dado interessante é que os dois terminais privados envolvidos nos casos de 

Santa Catarina são justamente aqueles cujas autorizações foram questionadas através da 

ADPF acima mencionada, que acabou extinta por perda superveniente de objeto.  

O primeiro caso, como exposto, toca ao Complexo Portuário de Itajaí, no Estado de 

Santa Catarina, que consolida operações nas cidades catarinenses de Itajaí e Navegantes, 

                                                
32 Segundo Giovanna MAYER, "[o] Decreto nº 24.511/34 dividiu o país em ‘hinterlândias’, ou seja, espaços 
territoriais com apenas um porto organizado. A configuração geográfica dessas hinterlândias lembrava o que 
outrora foram as capitanias hereditárias. (...) Atualmente, a hinterlândia não possui o mesmo significado de 
outrora, ou seja, local em que havia um único porto. A ideia moderna significa a área de influência de um porto." 
(Notas sobre o regime dos portos brasileiros. In: MOREIRA, Egon Bockmann (Coord.). Portos e seus regimes 
jurídicos: a Lei nº 12.815/2013 e seus desafios. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 77-78 e 84). 
33 O material relativo aos casos que serão brevemente abordados consiste, basicamente, em declarações, dados 
estatísticos e notícias de jornal.  
34 Vejam-se neste sentido algumas notícias dando conta dos prejuízos ao Porto Público de Itajaí em decorrência 
de fortes chuvas, em períodos distintos, disponíveis em: <https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-
logistica/32097-prejuizo-com-chuvas-no-complexo-portuario-do-itajai-chega-a-r-52-81-milhoes> e 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u476809.shtml>, Acesso em 17 de dezembro de 2015. 



 
 

 

25 

sendo constituído pelo Porto Público de Itajaí e demais terminais portuários instalados nas 

margens direita e esquerda da foz do rio Itajaí. Nele concorrem, sob regimes regulatórios 

distintos, a APM Terminals, operadora do Porto Público de Itajaí, e a Portonave, operadora do 

terminal privado estabelecido em Navegantes. Ambos os terminais se localizam dentro da 

poligonal do porto organizado - o que, sob a égide da Lei 8.630/1993, era permitido.  

A Portonave iniciou suas operações em 2007 e opera principalmente carga 

conteinerizada - no que compete diretamente com a APM Terminals. Beneficiada pela 

liberalização de mercado decorrente da Lei de Portos atual, diz-se "líder de movimentação no 

Estado de Santa Catarina". Em 2010, registrou a marca de um milhão de TEUs35 

movimentados desde o início das operações e, atualmente, registrou a marca de mais de 

quatro milhões de TEUs - o que demonstra o crescimento acelerado da atividade deste 

terminal.36 

A APM Terminals, por sua vez, apesar de sua dimensão global37, tem vivenciado 

movimento diametralmente oposto à Portonave no que toca ao Porto Público de Itajaí: em 

junho de 2015 comunicou a perda para a Portonave de três rotas de navios, uma delas 

decorrente da Ásia e duas do Golfo do México. 

Em 24 de junho de 2015, o Jornal de Santa Catarina publicou em seu sítio eletrônico 

matéria tratando dos reflexos deste fato: a demissão de funcionários pela APM Terminals 

"como forma de readequar a estrutura funcional à menor demanda", tendo em vista que 

somente a linha asiática "correspondia a 40% do movimento da arrendatária do Porto de 

Itajaí".38   

Segundo diz a matéria, a APM Terminals justificou aos trabalhadores os 

desligamentos em decorrência, dentre outros, da "redução na movimentação de cargas a partir 

do segundo semestre (motivada pela perda da linha asiática)" e da "alta competitividade entre 

os terminais em Santa Catarina e assimetria de negócios - em referência aos altos custos de 

operação em Itajaí." 
                                                
35 Unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés. 
36 Disponível em: <http://www.portonave.com.br/pt/quemsomos/historico.html>, Acesso em 20 de janeiro de 
2016. 
37 Presente "em mais de 30 países, em cinco continentes, com mais de 50 terminais portuários, e cerca de 14 
novos projetos em desenvolvimento na Europa, América do Norte, América do Sul, Oriente Médio, Oeste da 
África, Mar Negro, Sul da Ásia e China." Disponível em: <http://www.apmterminals.com.br/empresa>, Acesso 
em 20 de janeiro de 2016. 
38 No total, segundo a matéria, somando-se a perda das linhas Asiática, das duas do Golfo do México e de mais 
uma da África que estimou-se sair do portfólio, a perda do Porto Público de Itajaí seria de 64%. (APM 
Terminals demite funcionários após perder metade do movimento em Itajaí. 2015. Disponível em: 
<http://wp.clicrbs.com.br/guarda-sol/2015/06/24/apm-terminals-demite-funcionarios-apos-ter-perdido-linha-que-
correspondia-a-40-do-movimento/?topo=98,2,18,,,e159>, Acesso em 30 de agosto de 2015). 



 
 

 

26 

No dia seguinte, o G1 publicou em seu sítio eletrônico notícia reafirmando estes fatos 

e complementando que a perda das rotas ocorreu em razão da diferença de preços ofertados 

pelos dois terminais. Segundo informações da Administração do Porto de Itajaí consideradas 

na matéria, "as despesas para aportar em Itajaí são quase três vezes maiores do que na 

Portonave, de Navegantes." Segundo estimativas do Porto de Itajaí, "cada contêiner que deixa 

de atracar significa uma perda de cerca de R$ 1,6 mil para toda a cadeia logística, desde o 

motorista do caminhão, passando pela armazenagem, até o próprio terminal".39 

A partir destas notícias, em 27 de junho de 2015 o "Diarinho Online" entrevistou o 

engenheiro do Porto Público de Itajaí, Marcelo Werner Salles, que teria assumido as 

negociações técnicas da crise em apoio à Superintendência do Porto40.  

Segundo o entrevistado, existem custos e tarifas que a Portonave não enfrenta e que, 

por outro lado, oneram o Porto Público de Itajaí - muitas delas relativas inclusive à 

manutenção de áreas comuns41 -, o que traria considerável desigualdade concorrencial. Para 

ele, seria mais isonômico se as obrigações atribuídas ao Porto de Itajaí (inclusive relativas ao 

OGMO) fossem, igualmente, atribuídas à Portonave - em especial por estarem os dois 

terminais inseridos na poligonal. Como consequência do impacto decorrente da perda de 

movimentação, disse o engenheiro que:  

 

(...) o remanescente, os 40%, não serão suficientes para que a APM se 

mantenha na atividade, mantenha o nível de emprego, mantenha os 

recolhimentos para autoridade portuária, que é diretamente proporcional a 

movimentação de carga. Faltarão recursos para a autoridade portuária se 

manter e exercer todos os serviços que ela tem que exercer. A perda de 

ICMS e ISS nós sentiremos nos anos subsequentes. A movimentação de 

contêiner da APM de 22 mil contêineres caiu para oito mil. 

 

O segundo caso é o do porto de São Francisco do Sul, em que convivem como 

operadores públicos a Administração do Porto de São Francisco do Sul (APSFS) - autarquia 

do Governo do Estado de Santa Catarina que opera mediante delegação - e o Terminal 

Portuário Santa Catarina S/A (TESC), na condição de arrendatário. Ambos os terminais estão 
                                                
39 Porto de Itajaí perde linhas para Navegantes e 30 são demitidos. 2015. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/06/porto-de-itajai-perde-linhas-para-navegantes-e-30-sao-
demitidos.html>, Acesso em 30 de agosto de 2015. 
40 Engenheiro explica porque a competição entre Itajaí e Navega é desigual. 2015. Disponível em: 
<http://www.diarinho.com.br/materias.cfm?caderno=25&materia=102823>, Acesso em 30 de agosto de 2015. 
41 Vide nota de rodapé n. 29. 
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configurados para movimentação de carga geral, contêineres e grãos e sentiram o impacto 

concorrencial decorrente do início da operação do porto privado em Itapoá (Itapoá Terminais 

Portuários S/A), em 2011, especializado em cargas conteinerizadas. 

Ainda que o porto privado de Itapoá não esteja localizado dentro da poligonal do porto 

público de São Francisco, como acontece em Itajaí, situa-se na mesma área de abrangência: 

todos os três terminais referidos localizam-se na Baía de Babitonga e compartilham o mesmo 

canal de acesso. Em termos geográficos, portanto, não há dúvidas que há concorrência entre 

eles. Idêntica é a constatação em termos operacionais: segundo informações disponibilizadas 

no sítio eletrônico do porto de Itapoá, "nascendo como um dos mais modernos terminais do 

mundo", este porto teria sido "considerado um dos terminais mais ágeis e eficientes da 

América Latina e um dos maiores e mais importantes do País".42 Não foi à toa que, "antes 

mesmo de completar o seu terceiro ano de operação, o Terminal alcança a marca de 1 milhão 

de TEUs movimentados".43  

A partir destas afirmações é possível imaginar o impacto brutal que sofreram os 

terminais que operam em São Francisco do Sul, o que pode ser confirmado a partir dos dados 

disponibilizados pela APSFS em seu sítio eletrônico: enquanto de 2007 a 2010 a APSFS e o 

TESC movimentaram juntos, anualmente, em torno de dois milhões de toneladas em cargas 

conteinerizadas, já ao final de 2011, após o início da operação em Itapoá, esta marca caiu para 

cerca de duzentos mil toneladas - chegando a apenas 47.815 em 201544.   

Por ser a concorrência em questão limitada às cargas conteinerizadas, estrategicamente 

os terminais de São Francisco do Sul se defenderam dos impactos concorrenciais adaptando-

se para operar, em maior escala, a carga não-conteinerizada que já movimentavam até então. 

Assim, no ano de 2013, após a realização de investimentos estimados em cerca de quarenta 

milhões de reais, o Porto de São Francisco consolidou-se como o segundo maior porto em 

movimentação de carga não-conteinerizada no país45, equilibrando o déficit evidenciado na 

movimentação de contêineres.  

Mais do que uma forma de concorrer, os terminais em questão encontraram uma 

maneira de conviver. Como resultado, atualmente se cogita da formação de um complexo 

portuário envolvendo todos os terminais em questão, o "Complexo Portuário da Baía da 

Babitonga", que tem forte apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, diante do objetivo 

                                                
42 Disponível em: < http://www.portoitapoa.com.br/institucional/73>, Acesso em 20 de janeiro de 2015. 
43 Disponível em: <http://www.portoitapoa.com.br/institucional/69>, Acesso em 20 de janeiro de 2016. 
44 Disponível em: <http://www.apsfs.sc.gov.br/?page_id=572>, Acesso em 20 de janeiro de 2016. 
45 Disponível em: < http://www.apsfs.sc.gov.br/?p=636>, Acesso em 20 de janeiro de 2016. 
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de projeção nacional. 

O terceiro e último caso, que será tratado ainda mais brevemente, diz respeito ao 

Tecon Santos, terminal portuário operado pela Santos Brasil no Guarujá, Estado de São Paulo, 

mediante arrendamento portuário. As informações de que se dispõe foram extraídas 

exclusivamente da decisão do TCU mencionada no tópico anterior, que, ao analisar os 

impactos da Lei de Portos vigente em termos concorrenciais, tratou de considerar o porto de 

Santos como um todo. 

O que importa destacar é, precisamente, a perspectiva da Santos Brasil sobre a 

concorrência instituída a partir da Lei de Portos em vigor, que liberou a operação de cargas de 

terceiros pelos terminais privados da região (sabidamente, a Embraport e o BTP).  

Apesar de ter sido indicado no voto do TCU que a Santos Brasil seria a maior 

prejudicada em termos concorrenciais, já que "[s]ua fatia de mercado na movimentação de 

contêineres em Santos caiu de quase 60%, no segundo trimestre, para 50% no terceiro 

trimestre", o TCU destaca a declaração de gestores da Santos Brasil no sentido de que a 

concorrência, nestes termos, seria benéfica: 

 

Em entrevista realizada durante a auditoria com gestores da Santos Brasil 

sobre os impactos da nova lei na concorrência, ao serem questionados sobre 

a influência que a liberação do transporte de cargas de terceiros para a 

Embraport causaria aos terminais públicos no porto, os gestores da Santos 

Brasil informaram que, em que pese eles perderem mercado em um primeiro 

momento, a entrada de mais terminais será benéfica pois trará mais cargas ao 

Porto de Santos. A perda de market share da Santos Brasil será compensada 

pelo aumento de cargas que chegará ao porto. O porto teria quase dobrado 

sua capacidade de transporte de cargas. 

 

Todavia, os mesmos gestores ponderaram que "[q]uem talvez tenha dificuldades de 

concorrência serão terminais menores. Eles terão que adotar novas estratégias para concorrer 

com os três maiores terminais, Santos Brasil, Embraport e BTP." Dentre os terminais menores 

estão a Libra Terminais e o Ecoporto Santos, que também operam sob o regime de direito 

público e que, nos termos do voto do TCU, "para concorrer com os novos terminais, (...) 

estariam garantindo aos armadores a ampliação de operações, nível de serviço e redução de 

preços."  

Cada caso envolve circunstâncias, contextos e operadores distintos - o que justifica, 
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igualmente, os diversos resultados observados. No entanto, como exposto, é possível 

constatar a existência de impactos negativos significativos aos operadores submetidos ao 

regime de direito público, incapazes de serem absorvidos sem perdas ou sem a necessidade de 

adaptação, provavelmente em decorrência da concorrência em desigualdade de condições. 

Veja-se que mesmo o Tecon Santos estima recuperar seu potencial competitivo apenas 

a partir do ingresso de novas cargas ao porto de Santos, não contando com eventual retorno 

dos clientes "perdidos". Ou seja, ao que tudo indica, a Tecon Santos conta com a demanda 

que os terminais privados não serão capazes de absorver (seja por falta de capacidade, seja 

por falta de interesse). Estes fatos podem confirmar aquilo que o CADE destacou: talvez não 

seja justificável, em termos concorrenciais, a assimetria regulatória neste setor.  

 

1.3 Descrição do caso concreto: o Porto Organizado de Paranaguá 

 

1.3.1 Breve escorço histórico e operacional do Porto Organizado de Paranaguá46 

 

Os Portos Organizados de Paranaguá e Antonina são responsáveis por toda a operação 

portuária do Estado do Paraná47, sob o comando da Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina (APPA)48. O modelo de gestão aplicado pela APPA segue a linha conhecida como 

landlord, em que a autoridade portuária é responsável pela administração do porto e o 

fornecimento de condições satisfatórias de infraestrutura portuária (acesso aquaviário, bacia 

de evolução, berços de atracação, acessos rodoviários e ferroviários, acessos internos, etc.), 

enquanto à iniciativa privada compete a exploração das operações portuárias e a instalação da 

superestrutura necessária às suas atividades (equipamentos, armazéns, silos, máquinas, dentre 

                                                
46 As informações descritas neste tópico foram extraídas do sítio eletrônico da APPA – Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina: <http://www.portosdoparana.pr.gov.br/> e do PDZ (Plano de Desenvolvimento e 
Zoneamento) atualizado do Porto Organizado de Paranaguá, disponível em: 
http://www.paranagua.pr.gov.br/imgbank2/file/plano_diretor/revisao/propostas/1.%20PDZ%20Porto%20de%20
Paranagu%C3%A1.pdf, Acesso em 20 de maio de 2016. Alguns termos técnicos específicos ligados à 
infraestrutura do setor portuário serão mencionados ao longo do texto, em caráter ilustrativo (ex. berços de 
atracação, bacias de evolução, dentre outros). A autora entende que defini-los um a um não é relevante para a 
compreensão das ideias desenvolvidas neste estudo, razão pela qual reporta-se às definições disponibilizadas 
pela ANTAQ em anuário específico do setor: Disponível em: 
<http://www.antaq.gov.br/portal/anuarios/portuario2009/termos.htm> Acesso em 15 de junho de 2016.  
47 Data de 1872 o início das atividades portuárias na cidade de Paranaguá, sob a gestão de particulares. Apenas 
em 1917, o Governo do Estado do Paraná passou a administrar o antigo atracadouro da cidade que, após a 
realização de melhorias, foi inaugurado formalmente como terminal portuário em 17 de março 1935.  
48 Criada através da Lei Estadual nº 6.249, de 10 de novembro de 1971, que unificou a administração de ambos 
os portos paranaenses. Atualmente é responsável por gerir os portos paranaenses através do Convênio de 
Delegação nº 037, celebrado em 11 de dezembro de 2001 entre o Estado do Paraná e a União. 
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outros)49.  

Apesar da proximidade geográfica, os Portos Organizados de Paranaguá e Antonina 

são considerados portos com influências distintas, razão pela qual é possível afirmar que, em 

essência, não são concorrentes entre si: a atividade de ambos se complementa. Não por outra 

razão, suas áreas foram oficialmente desmembradas com a promulgação do Decreto Federal 

nº 4.558, de 30 de dezembro de 2002.  

De dimensão substancialmente menor, o Porto Organizado de Antonina é responsável 

basicamente por ampliar a agilidade e qualidade dos serviços prestados através do Porto 

Organizado de Paranaguá. Composto por apenas dois terminais (o Barão do Teffé e o Ponta 

do Félix), movimenta, principalmente, congelados, fertilizantes e minérios de ferro. Neste 

contexto, pode-se afirmar que o Porto Organizado de Paranaguá é o mais relevante em termos 

de operação e movimentação no Estado do Paraná – razão pela qual a análise se concentrará 

exclusivamente neste porto. 

A exploração do Porto Organizado de Paranaguá pela iniciativa privada verifica-se 

através de vinte contratos celebrados a partir de 1993 com a administração portuária, sendo 

um deles destinado ao uso privativo (celebrado pela Cattalini Terminais Marítimos, com a 

finalidade de estacionamento de veículos); sete destinados ao uso privativo misto (celebrados 

pela Centro Sul Serviços Marítimos, pela Pasa – Paraná Operações Portuárias e pela Cargill 

Agrícola S.A. com a finalidade de movimentação e armazenagem de granéis sólidos de 

origem vegetal; pela Fospar S.A. Fertilizantes Fosfatados do Paraná, com a finalidade de 

movimentação e armazenagem de granéis sólidos de origem mineral; pela Rocha Terminais 

Portuários e pela Sadia S.A. com a finalidade de movimentação e armazenagem de carga 

geral; e pela Volkswagen do Brasil, com a finalidade de movimentação de veículos); e doze 

destinados ao uso público (celebrados pela Cotriguaçu Cooperativa Central, pela Interalli 

Participações e Administrações S.A., pela Louis Dreyfus Commodities, pela COAMO – 

Agroindustrial Cooperativa e pela Bunge Alimentos S.A., com a finalidade de movimentação 

e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal; pela Terminal Exportador de Açúcar de 

Paranaguá Ltda. – TEAPAR, com a finalidade de movimentação e armazenagem de carga 

                                                
49 "No Brasil, adotou-se o modelo conhecido como landlord, em que as operações portuárias e a administração 
dos terminais são responsabilidades da iniciativa privada, enquanto a administração da infra-estrutura de uso 
comum é mantida com o setor público, assim como os investimentos nos acessos terrestre e aquaviário aos 
portos." (LACERDA, Sander Magalhães. Investimentos nos portos brasileiros: oportunidades da concessão da 
infra-estrutura portuária. BNDES Setorial. Rio de Janeiro, n. 22, set/2005, Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set2
209.pdf>, Acesso em 3 de março de 2016, p. 299). 
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geral de origem vegetal (açúcar ensacado); pela a Martini Meat Armazéns Gerais, com a 

finalidade de movimentação e armazenagem de carga geral; pela Petrobras Transportes – 

Transpetro e pela União Vopak Armazéns Gerais, com a finalidade de movimentação e 

armazenagem de líquidos a granel; e pelo Terminais de Contêineres de Paranaguá – TCP, 

com a finalidade de movimentação e armazenagem de contêineres). 

No entorno do Porto Organizado de Paranaguá já existe o terminal de uso privativo de 

titularidade da Techint Engenharia (unidade offshore destinada à montagem de equipamentos, 

módulos e jaquetas para a exploração de petróleo) e as empresas Subsea 7 e Porto Pontal 

Paraná Importação e Exportação Ltda. (doravante referida como “Porto Pontal”) pretendem 

instalar terminais de uso privado na região de Pontal do Paraná (respectivamente, destinados à 

indústria metal-mecânica/segmento offshore e à movimentação e armazenagem de 

contêineres). Neste ponto, é importante destacar que o polígono do Porto Organizado de 

Paranaguá, conforme estabelecido pelo Decreto Federal nº 4.558/2002, abrangia não apenas 

áreas situadas no Município de Paranaguá, mas igualmente áreas de interesse portuário 

situadas em regiões vizinhas, como Pontal do Paraná e Embocuí/Emboguaçu – conforme 

ilustra o desenho constante do Apêndice I -, abrangendo, nestes termos, a área onde a empresa 

Porto Pontal pretende instalar o seu terminal. 

Atualmente, o Porto Organizado de Paranaguá conta com uma estrutura total de 424,5 

km² (quatrocentos e vinte e quatro quilômetros quadrados e quinhentos mil metros 

quadrados), dispõe de um cais público acostável com extensão de 3.036 (três mil e trinta e 

seis metros) – sendo 2.816 (dois mil oitocentos e dezesseis) metros com quatorze berços para 

atendimento simultâneo de 12 a 14 navios, e um berço de atracação para operações roll-on-

roll-off com 220 (duzentos e vinte) metros de extensão, que compreende três dólfins de 

atracação e um de amarração -, e contém três píeres de acostagem, sendo um deles de 

inflamáveis e de uso público, outro de granéis líquidos privativo da Cattalini e o outro de 

fertilizantes, arrendado à Fospar.  

Dentre os dez pátios existentes no Porto Organizado de Paranaguá, apenas dois são 

arrendados e os demais são de uso público. Todas as três vilas existentes são igualmente de 

uso público e todos os silos nele existentes são destinados ao armazenamento de granéis 

sólidos – dentre os quais dois são de uso público, oito são de uso privativo, treze são 

arrendados e um é compartilhado (privativo/arrendado, em operação pela Cotriguaçu). A 

APPA é a operadora dos silos públicos, sendo os demais operados pela Pasa, Louis Dreyfus, 

Bunge, Cargill, Coamo, Centro Sul, Interalli e AGTL. Os tanques de granéis líquidos também 
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se distribuem em públicos (apenas um), dois arrendados (operados pela Transpetro e CPA), 

um privativo (operado pela Cattalini) e um compartilhado (operado pela União Vopak). 

A área de influência do Porto Organizado de Paranaguá abrange 800.000 km² 

(oitocentos mil quilômetros quadrados), compreendendo não apenas o Estado do Paraná, mas 

parte dos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Rondônia e o Paraguai (em especial considerando sua localização estratégica 

no contexto do Mercado Comum do Sul – Mercosul). Grande parte das suas exportações tem 

como destino a União Européia (40,7% - quarenta vírgula sete por cento), seguida dos 

Estados Unidos e Porto Rico (25,5% - vinte e cinco vírgula cinco por cento) e do Mercosul 

(14,89% - quatorze vírgula oitenta e nove por cento). 

Dentre as principais cargas movimentadas pelo Porto Organizado de Paranaguá estão a 

soja, farelos, milho, sal, açúcar, fertilizantes, contêineres, congelados, derivados de petróleo, 

álcool e veículos, que são movimentados por 41 (quarenta e um) operadores portuários 

através de: (i) onze terminais de granéis sólidos (dentre os quais um é público e os demais 

dividem-se entre arrendados e privados), com capacidade de ensilagem de 1.426.500 (um 

milhão, quatrocentas e vinte e seis mil e quinhentas) toneladas estáticas e capacidade de 

movimentação variando entre 800 (oitocentas) e 1.500 (mil e quinhentas) toneladas por hora; 

(ii) quatro terminais de granéis líquidos (dentre os quais um é público, um é privado e os 

demais são arrendados), com capacidade total de armazenagem de 540.781m³ (quinhentos e 

quarenta, setecentos e oitenta e um metros cúbicos); (iii) um terminal de produtos congelados 

operado pela Sadia, com capacidade de 7.000 (sete mil) toneladas estáticas; (iv) dois 

terminais concedidos e arrendados para fins de movimentação de papel e celulose; e (v) um 

terminal de contêineres operado pelo TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A., com 

capacidade de movimentação de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) TEU´s por ano e 

capacidade estática atual de 13.560 (treze mil, quinhentos e sessenta) contêineres/TEU´s – 

dentre armazéns, pátios, silos, áreas de alfândega e outros.  

A estas características, soma-se a perspectiva de futuro estimada pela APPA através 

do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Paranaguá (PDZ) – 

elaborado com o apoio da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e 

aprovado pelo Conselho de Autoridade Portuária (CAP) por meio do Decreto Federal nº 

4.558, de 6 de agosto de 2012 –, com estimativas relativas aos vinte anos subsequentes de 

operação, dentre as quais se destacam: a possibilidade de o Porto Organizado de Paranaguá 

diversificar e dobrar o volume de cargas movimentadas, atingindo a marca estimada de 
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oitenta milhões de toneladas ao ano; a expansão física em Embocuí/Emboguaçu e em Pontal 

do Paraná para crescimento de área e retro área50 – vide Apêndice I; melhorias no escoamento 

de granéis sólidos para exportação e no recebimento de fertilizantes, reduzindo custos 

logísticos no segmento de líquidos a granel; e a integração entre o porto e a cidade, 

promovendo a harmonização dos conflitos urbanos em conjunto com cuidados ao meio 

ambiente e redução de impactos da atividade portuária no entorno51. 

 

1.3.2 A alteração da poligonal do Porto Organizado de Paranaguá 

 

Como exposto ao final do tópico anterior, o planejamento do Porto Organizado de 

Paranaguá vigente contempla duas áreas de expansão portuária, uma delas na região 

conhecida como Embocuí/ Emboguaçu e a outra em Pontal do Paraná.  

O traçado da poligonal definido através do Decreto Federal nº 4.558/2002 englobava 

ambas estas áreas (cf. ilustra o Apêndice I), de modo que com o advento da Lei de Portos 

atual necessariamente os novos investimentos na região deveriam ser realizados sob o regime 

jurídico de direito público – nos termos já expostos. A única exceção era relativa ao terminal 

portuário de interesse da Porto Pontal, acima mencionado, que apesar de ainda não ter sido 

instalado em Pontal do Paraná, conta com autorização portuária expedida pela ANTAQ desde 

199652 - tendo sido, nesta medida, beneficiado pela regra de transição prevista no art. 59 da 

Lei nº 12.815/2013. 

Além da Porto Pontal, há movimento de outros investidores privados em prol da 

implementação de futuros empreendimentos privados em ambas as áreas de expansão - cujos 
                                                
50 Também está prevista a expansão em Ilha das Pedras, porém com a ressalva de se tratar de área que possui 
maiores restrições à ocupação, pela presença de sítios arqueológicos e pela ausência de interação com áreas 
urbanas. 
51 Até o advento da Lei nº 12.815/2013, as autoridades portuárias locais eram responsáveis pela elaboração 
individualizada do planejamento do respectivo porto sob a sua administração, o que se materializava através do 
PDZ. Atualmente, esta tarefa passou a ser responsabilidade da SEP, com a incumbência de definir as diretrizes e 
políticas de logística integrada não só através do PDZ, mas também do Plano Nacional de Logística Portuária – 
PNLP, dos Planos Diretores Estratégicos (Master Plans) e do Plano Geral de Outorgas (PGO). Em razão desta 
mudança de competência, o PDZ do Porto Organizado de Paranaguá aprovado em 2012 acabou sendo revisto: a 
partir de 2013 houve a elaboração de um Plano Diretor Estratégico específico para o Porto Organizado de 
Paranaguá, que motivou, em 2014, a submissão do PDZ a um processo de atualização – destinado a harmonizá-
lo com o referido Plano Diretor. Como o PDZ do Porto Organizado de Paranaguá era razoavelmente recente, este 
processo de atualização não promoveu alterações substanciais nas principais previsões definidas através do PDZ 
de 2012.  
52 Conforme o Contrato de Adesão nº 47/1996, alterado mediante o Contrato de Adaptação nº 06/2014. Veja-se, 
ainda, a seguinte notícia: Antaq aprova porto em Pontal do PR. 2014. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/economia/antaq-aprova-porto-em-pontal-do-pr-
ecpd2pwbhi1ggtw0w9ivnpmxa>, Acesso em 30 de agosto de 2015. 
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terrenos são de titularidade privada. Além da Techint, da Subsea 7 e da Porto Pontal, 

conforme acima mencionado, também estão estabelecidas na região as empresas Tenenge, do 

Grupo Norberto Odebrecht, e Melport, do Grupo Cattalini. Há ainda diversas áreas com 

potencial de interesse portuário, como ilustra o mapa constante do Apêndice III. 

Na região de Embocuí/Emboguaçu, a Novo Porto Terminais Portuários Multicargas e 

Logística Ltda. (Grupo Cattalini – doravante referida como “Novo Porto”) iniciou a 

realização dos estudos ambientais necessários à instalação de empreendimento portuário com 

foco na movimentação de granéis, já contando com Processo Administrativo de 

Licenciamento Ambiental em trâmite perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (nº 02001.000128/2013-11), além de Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA publicado em 201353. 

Foram estes interesses privados em ambas as regiões de expansão do Porto 

Organizado de Paranaguá, que motivaram a SEP a pretender excluir (única e exclusivamente) 

tais áreas da poligonal54 a partir do advento da Lei nº 12.815/2013 – tendo em vista a restrição 

à outorga de autorizações portuárias dentro do perímetro dos portos organizados instituída 

através deste diploma legal.   

O procedimento de revisão da poligonal do Porto Organizado de Paranaguá foi 

iniciado pela SEP em 19 de dezembro de 2014, com a publicação em seu sítio eletrônico da 

notícia de que realizaria consulta pública para este fim, de modo que os interessados em 

participar deveriam apresentar suas contribuições até o dia 5 de fevereiro do ano seguinte.55 A 

notícia em questão seguiu acompanhada apenas do desenho da poligonal proposta, suas 

coordenadas e de cópia do Decreto Federal nº 4.558/2002 (que naquele momento fixava a 

poligonal do porto em questão). 

Como a SEP não disponibilizou edital formal de início da consulta pública nem os 

documentos (técnicos, econômicos, ambientais e/ou jurídicos) que, em tese, poderiam 

embasá-la, foram ajuizadas diversas ações perante a Justiça Federal de Paranaguá a fim de 

suspender a consulta pública em questão e em todas elas houve a concessão de liminar. Em 

síntese, as decisões destacaram que a consulta pública seria necessária (ainda que não prevista 

                                                
53 Disponível em: <http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/2013_-
_EIA_RIMA/EIA_RIMA_EMBOCUI/RIMA_FINAL/RIMA_EMBOCUI_FINAL_V1_04_09.pdf> Acesso em 
30 de agosto de 2015.  
54 Em destaque, a seguinte notícia: Poligonais dos portos liberam terminais de Pontal e Embocuí. 2014. 
Disponível em: <http://correiodolitoral.com/index.php/3656/noticias/noticiario/litoral/poligonais-dos-portos-
liberam-terminais-de-pontal-e-embocui> Acesso em 30 de agosto de 2015. 
55 Disponível em: <http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/gestao/copy_of_respostas-e-esclarecimento>, 
Acesso em 30 de agosto de 2015.  
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na Lei nº 12.815/2013), tendo em vista os impactos decorrentes da alteração da poligonal, e 

reconheceram que, no caso, o procedimento teria sido deflagrado de forma irregular, 

"impossibilitando a efetiva e consistente participação dos potencialmente afetados”56.   

Diante do insucesso nas tentativas de reverter este entendimento perante o Tribunal 

Regional competente, em 25 de junho de 2015 a SEP, através da Portaria nº 205, revogou a 

consulta pública em questão. Cinco dias depois, deu início aos Processos Administrativos de 

nºs 00045.002113/2015-15 e 00045.002115/2015-1557, com vistas à revisão, respectivamente, 

das poligonais do Porto Organizado de Antonina e do Porto Organizado de Paranaguá. Ou 

seja, a SEP reiniciou o trâmite de revisão da poligonal, desta vez respeitando o procedimento 

formal. 

As consultas públicas relativas a estes processos foram tornadas públicas em 27 de 

julho de 2015. Naquele momento, foram disponibilizados os documentos técnicos 

correspondentes, a partir dos quais pode-se conhecer as justificativas oficialmente 

apresentadas para a revisão das poligonais e perceber que se afastavam consideravelmente das 

diretrizes estabelecidas pela Lei nº 12.815/2013 – que serão detalhadas no Capítulo II. 

Apesar da existência, dentre tais documentos, de parecer da Advocacia Geral da União 

- AGU destacando que a identificação dos bens a serem incluídos ou excluídos da poligonal 

deveria considerar a sua utilização atual e as destinações futuras à prestação de atividades 

portuárias (critério funcionalista)58, a SEP, através da sua Coordenação-Geral de 

Revitalização e Desenvolvimento Intersetorial - e, pretensamente, a partir das conclusões 

lançadas no referido parecer da AGU -, emitiu Nota Técnica definindo que somente poderiam 

permanecer ou ser incluídas na poligonal as “áreas livres”, entendidas como aquelas que não 

estivessem sob a posse legal de terceiros (critério dominial)59.  

Logo adiante - e tornando explícita a motivação para a alteração das poligonais -, o 

Departamento de Planejamento da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - 

APPA destacou que "a implantação de qualquer empreendimento portuário na região somente 

terá viabilidade econômica, a curto e médio prazo, se desenvolvido pela iniciativa privada"60 e 

                                                
56 Nesse sentido foi a decisão proferida em ação proposta pela Associação Comercial Industrial e Agrícola de 
Paranaguá - ACIAP (autos de nº 5000188-56.2015.404.7008). Disponível em: <http://www.jfpr.jus.br>. 
57 Íntegra de ambos os processos disponível em: <http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-
1/gestao/copy_of_respostas-e-esclarecimento>, Acesso em 20 de janeiro de 2016. 
58 Nos termos do parecer, “a inclusão ou exclusão de áreas dentro do porto organizado tem relação direta com a 
conveniência e oportunidade do poder público em destinar determinada área para exploração portuária ou não.” 
Parecer 158/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho 286/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU. 
59 Nota Técnica 128/2015/CGRDI/DRMP/SPP/SEP/PR. 
60 Processo Administrativo nº 00045.002113/2015-18, p. 229. 
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a SEP, por sua vez, justificou através do seu Departamento de Informações Portuárias que 

“existe a possibilidade de que, com a alteração da poligonal, o setor privado manifeste 

interesse em realizar investimentos para viabilizar a movimentação das mais de 7 milhões de 

toneladas a partir da instalação de Terminais de Uso Privado”61.  

À motivação declarada pela SEP, somou-se o fato de os pareceres que compõem os 

processos administrativos em questão terem sido elaborados e aprovados em brevíssimo lapso 

temporal (muitos deles em apenas um dia), sem esteio em estudos técnicos capazes de 

assegurar "a adequação dos acessos marítimos e terrestres, os ganhos de eficiência e 

competitividade decorrente da escala das operações e as instalações portuárias já existentes", 

como exige o art. 15, parágrafo único, da Lei nº 12.815/2013. 

Trata-se de constatação confirmada pela própria administração portuária local, a 

APPA, que visando à realização de um processo sério de revisão da poligonal lançou, no 

mesmo período, o Pregão Presencial nº 036/2015 para fins de “contratação de empresa para 

realizar os serviços de consultoria, para avaliação dos impactos técnicos, mercadológicos e 

financeiros da APPA, a curto, médio e longo prazo, com o processo de revisão da Poligonal 

do Porto Organizado de Paranaguá e Antonina”, justificando, em seu Termo de Referência, 

“que através do material disponibilizado pela SEP, não há como mensurar os impactos que a 

alteração da poligonal irá causar nos Portos de Paranaguá e Antonina”.62  

Por consequência, novamente foram ajuizadas ações perante a Justiça Federal de 

Paranaguá pretendendo a suspensão das consultas públicas em questão - desta vez, discutindo 

a legalidade das propostas da SEP de alteração da poligonal dos Portos de Paranaguá e 

Antonina. Diante dos fatos, novas liminares foram deferidas e estabilizadas em segundo grau 

de jurisdição. Segundo o entendimento consolidado pelo Tribunal competente: 

 

(...) revela-se adequada e necessária a apresentação de estudos técnicos 

prévios (inclusive para avaliação do potencial impacto da revisão das 

poligonais do Porto), a fim de garantir a efetiva e real participação popular 

nas consultas públicas destinadas à discussão acerca dos contornos da 

redefinição da poligonal.63 

                                                
61 Processo Administrativo nº 00045.002115/2015-15, p. 325. 
62 A fim de corrigir inconsistências no edital, o Pregão foi revogado pela APPA em 8 de julho de 2015 
(conforme Processo Administrativo nº 13.661.247-3 da APPA, p. 286). Em substituição, foi lançado o Edital de 
Concorrência nº 96/2015, com abertura das propostas prevista para o dia 12 de fevereiro de 2016. Recentemente 
as únicas empresas classificadas na concorrência foram inabilitadas, inviabilizando qualquer contratação (cf. 
Diário Oficial do Paraná de 15/06/2016, p. 14). 
63 Agravo de Instrumento nº 5032133-36.2015.404.0000, consulta disponível em: <http://www.trf4.jus.br>. 
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Ocorre que, como exposto, a proposta de redefinição da poligonal apresentada pela 

SEP prestava-se prioritariamente à liberação de áreas de titularidade privada, sem manifestar 

preocupação com a funcionalidade dos portos públicos em questão. Nestes termos, 

provavelmente os estudos técnicos que o Poder Judiciário exigia que fossem realizados não 

conduziriam ao resultado desejado pela Administração. Além disso, a poligonal do Porto 

Organizado de Paranaguá até então existente se compatibilizava com o PDZ do porto, 

atendendo às perspectivas de aumento de demanda, crescimento e modernização (prevendo 

inclusive áreas de expansão) – critérios estes que se amoldam aos parâmetros do parágrafo 

único do art. 15 da Lei nº 12.815/2013 e, por consequência, não justificariam a sua alteração. 

Daí concluir-se que reeditar as consultas públicas nos termos da lei e em atenção às 

determinações judiciais seria inútil para viabilizar a alteração da poligonal conforme 

pretendida pela Administração: haveria custos, sem a contrapartida do resultado. Desta forma, 

firme no propósito de alteração da poligonal, a Administração Pública optou por outro 

caminho: em 11 de fevereiro de 2016 a Presidência da República lançou o Decreto Federal 

sem número, através do qual revogou o Decreto Federal nº 4.558/2002 e redefiniu a poligonal 

do Porto Organizado de Paranaguá da forma inicialmente pretendida (Apêndice II).  

Segundo defendido pela Administração Pública Federal, inclusive por meio de sua 

defesa e recursos apresentados nas ações judiciais supra referidas, a Lei nº 12.815/2013 não 

exigiria a realização de consultas públicas para a concretização da tarefa de redefinição das 

poligonais – o que legitimaria a solução do Decreto64. Desta forma, mesmo que as decisões 

judiciais relativas àquelas ações tenham destacado expressamente que seria irrelevante a 

ausência de previsão de consulta pública na Lei de Portos em vigor para que se concluísse 

pela imprescindibilidade da sua realização, e mesmo que a própria Administração Pública 

tenha deflagrado consultas públicas para diversos dos processos de revisão de poligonal 

iniciados a partir deste marco legal em todo o país65, esta foi a solução materializada para o 

Porto Organizado de Paranaguá. 

A forma de condução deste caso pela SEP e pela Administração Pública permite 

constatar que a margem de liberdade conferida pela Lei nº 12.815/2013 ao ente regulador, no 

                                                
64 Em 20 de janeiro de 2016, o Valor publicou a matéria intitulada "Indefinição de poligonal congela 
investimento no PR", indicando que a SEP poderia simplesmente baixar um decreto alterando as poligonais, mas 
teria “preferido” fazer o processo junto à comunidade, mediante a realização de consultas públicas. Disponível 
em: <http://www.valor.com.br/empresas/4400994/indefinicao-de-poligonal-congela-investimento-no-pr>, 
Acesso em 20 de janeiro de 2016. 
65 Vide nota de rodapé n. 22. 
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que toca às consequências do desenho da poligonal, pode se prestar à arbitrariedade – ou até 

mesmo ilegalidade –, prejudicando justamente os bens jurídicos legalmente tutelados.  

Esta circunstância será objeto de maior atenção no capítulo a seguir, em que serão 

abordados os aspectos jurídicos que permeiam a definição da linha poligonal, e, adiante, no 

Capítulo III, sob a perspectiva do reequilíbrio contratual (considerando que, à luz dos casos 

paradigma, a redefinição da poligonal pode gerar fortes impactos concorrenciais). Para a 

análise, serão considerados, dentre outros, diversos pareceres jurídicos elaborados 

especificamente para este caso do Porto Organizado de Paranaguá - enriquecendo a descrição 

do caso concreto e a perspectiva de solução.  
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CAPÍTULO II – ASSIMETRIA REGULATÓRIA E OS PARÂMETROS DE 

REDEFINIÇÃO DAS POLIGONAIS 

  

Assimetria regulatória, assimetria concorrencial, alteração da poligonal e reequilíbrio 

contratual são temas que, mesmo combinados, permitem diversas abordagens. Por isso, é 

importante desde logo delimitar o objeto deste estudo, destacando, em especial, que não se 

pretende questionar as escolhas do legislador ou do Administrador Público no caso em 

questão.  

Desta forma, a consagração da concorrência entre arrendatários/concessionários e 

autorizatários, bem como a centralização administrativa do setor na autoridade do Executivo 

(em especial, no que toca à relação entre o desenho da poligonal e o regime jurídico aplicável 

- art. 15, caput, da Lei nº 12.815/2013), não serão focos de análise. O mesmo se diz em 

relação à decisão, no caso concreto, pela alteração da poligonal66. 

Isso não significa dizer, todavia, que estes temas não serão tangenciados. Pelo 

contrário. Será importante entender o funcionamento (e as bases) da assimetria regulatória no 

setor portuário, os limites e possibilidades no que toca à redefinição da poligonal e questionar 

se estes limites teriam sido observados no caso concreto. Porém, esta compreensão não se 

prestará a criticar o modelo vigente; se prestará a identificar eventuais medidas ao alcance dos 

arrendatários/concessionários para permanecerem de forma competitiva no setor – admitindo-

se a hipótese de indenização e/ou reequilíbrio contratual.  

Por consequência, será necessário entender, também, de que forma a alteração da 

poligonal, diante da assimetria regulatória, pode impactar nos contratos de arrendamento 

portuário. É este o caminho que se pretende seguir. 

 

2.1 Premissas da assimetria regulatória no setor portuário  

 

Ficou demonstrado que o marco legal do setor portuário permite a exploração de 

portos por sujeitos submetidos a regimes jurídicos diversos (assimetria regulatória). Os casos 

concretos pontualmente apresentados, por sua vez, podem conduzir à constatação de que a 

concorrência na prestação de serviços sob tais condições seria prejudicial aos operadores 
                                                
66 Destaca-se que a opção de não questionar estes temas tem o propósito único de delimitar o objeto deste estudo. 
Não significa que a autora concorde com a condução do caso concreto pelas autoridades competentes, em 
especial no que toca à decisão pela redução da poligonal. 
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submetidos ao regime jurídico de direito público - o qual, em tese, seria menos favorável. 

Todavia, ficou igualmente demonstrado o entendimento do CADE e do TCU no sentido de 

que estes dados não justificariam a restrição à concorrência no setor. No dizer de ambos, da 

assimetria regulatória (ainda que ineficiente) não decorreria, necessariamente, a assimetria 

concorrencial (esta sim indesejável).  

No entanto, dizer que autorizatários e concessionários/arrendatários podem concorrer 

pelo mesmo mercado – o que se tornou explícito a partir da Lei nº 12.815/2013 – não 

significa dizer que cada um deles estará sujeito à própria sorte. Inicialmente, porque não se 

trata de concorrência em ambiente de livre mercado. Em segundo lugar, porque este marco 

legal dá o tom da concorrência no setor portuário, indicando, em especial, o que precisa ser 

resguardado para que ela possa ser mantida e/ou estabelecida.  

Antes de tratar dos parâmetros legais que orientam a concorrência no setor portuário, é 

preciso detalhar dois aspectos que precedem a própria delimitação legal: a compreensão de 

que os serviços portuários são serviços públicos, sendo esta a principal razão da afirmação de 

que não se está diante de ambiente de livre mercado no setor; e a compreensão de que o 

direito de propriedade não se sobrepõe ao interesse público portuário, ou seja, não interfere e 

nem influencia a concretização das políticas públicas definidas para o setor. 

 

2.1.1 O serviço público portuário67  

 

Previamente à promulgação da Lei nº 12.815/2013, muito se discutiu sobre a 

caracterização da exploração de portos em benefício de terceiros como serviço público. 

Naquele momento, a discussão tinha como propósito restringir (ou não) a atuação dos 

autorizatários na sua prestação.  

No contexto deste estudo, é importante resgatar estes debates, porém, com outro 

objetivo. Identificar a natureza dos serviços portuários é relevante não mais para definir quem 

poderá prestá-los, mas para compreender o que está em jogo, no ambiente concorrencial. 

Afinal, estamos diante de serviços públicos ou de atividades econômicas propriamente ditas? 

Os operadores portuários que prestam serviços a terceiros estão sujeitos ao regime jurídico de 

                                                
67 A expressão refere-se aos serviços portuários prestados em benefício de terceiros. Não será abordado neste 
estudo o uso privativo exclusivo de instalações portuárias, conforme previa o art. 4º, parágrafo 2º, inciso II, 
alínea "a", da Lei de Portos revogada (nº 8.630/1993), tendo em vista a ausência de impacto concorrencial (ainda 
que seja possível estimar seu impacto econômico no mercado concorrencial). 
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direito público ou privado? Basta garantir a liberdade de concorrência no setor, ou há outros 

valores e interesses a tutelar? Diante destes questionamentos, evidencia-se que o enfoque 

deste tema será substancialmente diverso do que já foi discutido sob a égide da Lei de Portos 

revogada, sem prejuízo do aproveitamento de algumas de suas conclusões. 

É difícil afirmar, com segurança, o que é serviço público. Não há um conceito único68 

e há uma gama de serviços caracterizados como públicos (ou elevados ao status de serviços 

públicos) que, aparentemente, não guardam nenhuma semelhança entre si (ex. saúde, 

educação e previdência). Por isso, boa parte da doutrina afirma que para que se esteja diante 

de um serviço público é imperiosa a sua criação expressa pela Constituição Federal ou pela 

lei, já que não se trataria de atividades autoconstituídas (adotando-se, desta forma, a 

compreensão normativa do conceito).69  

No entanto, justamente pelo fato de não se tratar de atividades autoconstituídas – e por 

se estar diante de sociedades cada vez mais complexas70 –, não parece ser a melhor saída 

restringir os serviços públicos àqueles assim expressamente definidos pelo legislador, "sob 

pena de serem elaborados conceitos e classificações teoricamente perfeitas, mas 

desconectadas da realidade, cada vez menos sujeita a divisões estanques ou congelamentos 

sociais". É necessário haver algum esforço de conceituação, porém “esse mister não deve ser 

realizado de forma fechada e rígida.”71  

Assim é que, apesar das dificuldades, alguns critérios permitem caracterizar 

determinadas atividades (em especial, a exploração de portos) como serviços públicos - ainda 

que não haja expressa previsão constitucional ou legal neste sentido.  

O ponto de partida é o texto constitucional, precisamente o art. 21, inciso XII, alínea 

"f", que dispõe competir à União "explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 

ou permissão: (...) os portos marítimos, fluviais e lacustres." Conforme exposto, este 

dispositivo costuma ser invocado como permissivo constitucional para a assimetria 

regulatória no setor portuário. 

Da literalidade deste preceito não decorre a caracterização da exploração de portos 

                                                
68 Conforme Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, "[n]ão é tarefa fácil definir serviço público, pois a sua noção 
sofreu consideráveis transformações no decurso do tempo, quer no que diz respeito aos seus elementos 
constitutivos, quer no que concerne à sua abrangência." (Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2005, p. 95). 
69 Nesse sentido, v. SCHIRATO, Vitor Rhein; SCHIRATO, Renata Nadalin Meireles. Instalações portuárias e 
serviço público: requisitos e efeitos da definição de poligonais dos portos organizados. In: PEREIRA, Cesar; 
SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 434-435. 
70 Conforme Hely Lopes MEIRELLES, os contornos dos serviços públicos variam "ao sabor das necessidades e 
contingências, políticas, econômicas, sociais e culturais de cada comunidade, em cada momento histórico." 
(Direito Administrativo Brasileiro. 18ª Ed., São Paulo: Malheiros, 1993, p. 294). 
71 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 12. 
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como serviço público, em especial, porque nele não está dito que da exploração de portos, 

decorra, necessariamente, a prestação de serviços. Tanto é assim, que a Lei de Portos 

revogada (nº 8.630/1993), dando concretude a este dispositivo constitucional, admitia o uso 

privativo exclusivo de instalações portuárias (cf. art. 4º, parágrafo 2º, inciso II, alínea "a").  

No entanto, é da natureza da atividade portuária a vocação para a satisfação de 

necessidades coletivas.  

Como destaca Joel de Menezes NIEBUHR, é inegável que as "autorizações 

entabuladas no inciso XII do artigo 21 da Constituição Federal (...), em grande medida, não se 

harmonizam à exploração privativa de quem recebe a autorização. São atividades que, por sua 

natureza, devem ser oferecidas a terceiros."72 Desta forma, ainda que eventualmente exista 

exploração portuária em caráter privativo73, é possível enquadrar esta atividade dentre aquelas 

que se destinam à coletividade – que é o que, na prática, se verifica. 

Confirmado que se está diante de prestação de serviços, o primeiro indicativo de que 

se trata de serviços públicos decorre diretamente do caput do referido dispositivo 

constitucional: a atribuição da sua exploração, com exclusividade, à União. Isso porque, "[a]o 

discriminar competências dos diversos entes federados ou ao estabelecer atribuições do 

Estado, a Carta qualifica certos serviços como públicos", sendo esta a hipótese dos serviços 

previstos nos incisos XI e XII do art. 21 da CF74.  

Desta forma, simplesmente ao direcionar ao ente federal o poder-dever de explorar os 

portos (direta ou indiretamente), o constituinte estaria caracterizando os serviços correlatos 

como públicos e, assim, assegurando a sua prestação – por ser da essência dos serviços 

públicos a noção de obrigação estatal. Nestes termos, ao poder-dever estatal se contrapõe o 

                                                
72 O direito dos arrendatários ao reequilíbrio econômico-financeiro provocado pela assimetria concorrencial e 
pelo novo marco regulatório do setor portuário. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). 
Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 484. 
73 É importante mencionar que esta referência não foi mantida no marco legal atual do setor (Lei nº 
12.815/2013). 
74 Este é o entendimento de Marçal JUSTEN FILHO. Para este autor, tratar-se-ia dos "serviços públicos por 
inerência, assim entendidos aqueles cuja caracterização deriva (explícita ou implicitamente) da Constituição." 
(apud MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Delimitação da poligonal dos portos organizados e o regime 
jurídico dos bens públicos. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). Direito Portuário 
Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 343, sem indicação da fonte). No mesmo sentido já se manifestou 
o STF: “Competindo à União, e só a ela, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, 
os portos marítimos, fluviais e lacustres, art. 21, XII, f, da CF, está caracterizada a natureza pública do serviço de 
docas.” (Recurso Extraordinário nº 172.816, Relator Ministro Paulo Brossard, publicado no DJ 13/05/1994). É 
interessante mencionar neste contexto a doutrina portuguesa no que toca à conceituação de serviço público: "(...) 
a qualificação de uma determinada matéria ou tarefa como de interesse público, que à Administração caberá 
desenvolver como sua, como responsabilidade sua". (GONÇALVES, Pedro Costa; MARTINS, Licínio Lopes; 
AZEVEDO, Bernardo. Regime de organização e gestão dos portos marítimos no direito português e europeu. In: 
MOREIRA, Egon Bockmann (Coord.). Portos e seus regimes jurídicos: a Lei nº 12.815/2013 e seus desafios. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 151-152). 
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direito dos cidadãos (ou usuários) de exigir a prestação dos serviços em questão, 

estabelecendo-se uma relação jurídica obrigacional.75 Dada a “incindível relação entre 

serviços públicos, realização da dignidade da pessoa humana e coesão social”, os mesmos 

devem ser prestados para todos os que deles necessitem (universalidade), independentemente 

de provocação e em caráter permanente, ante a sua especial relevância social.76  

Esta afirmação é especialmente verdadeira em se tratando do setor portuário, já que 

nele, historicamente, são desenvolvidas atividades imprescindíveis ao desenvolvimento 

econômico nacional,77 como o comércio exterior, o transporte de passageiros, o controle 

aduaneiro e a segurança nacional – razão pela qual, no dizer de José Afonso da SILVA, os 

serviços portuários seriam públicos por qualificação e destinação78. Ou seja, justamente 

porque são indispensáveis (diante de suas características), estes serviços são atribuídos a 

algum dos entes da federação para que, assim, esteja garantida a sua prestação à coletividade 

– ainda que por meio de particulares.  

Em conclusão, aproveitando a síntese de Marçal JUSTEN FILHO: 

 

Todas as atividades que se configurarem como instrumento de realização dos 

valores e princípios fundamentais, cuja prestação for indispensável para a 

satisfação de necessidades comuns a todos os membros da coletividade e se 

traduzir num imperativo constitucional, serão necessariamente subordinadas 

ao regime de serviço público.79  

                                                
75 SCHIRATO, Vitor Rhein; SCHIRATO, Renata Nadalin Meireles. Obra citada, p. 434. 
76 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulamentação dos serviços públicos. Revista Eletrônica 
de Direito Administrativo – REDAE. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 1, fev. 2005, 
Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-1-FEVEREIRO-2005-FLORIANO-
MARQUES-NETO.pdf>, Acesso em 15 de outubro de 2015, p. 6. No mesmo sentido, ARAGÃO, Alexandre 
Santos de. A necessidade de preponderância de Carga Própria nos Terminais Portuários Privativos de Uso 
Misto. 2007. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 139/DF. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>, p. 35.    
77 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; LEITE, Fábio Barbalho. Peculiaridades do contrato de 
arrendamento portuário. Revista de Direito Administrativo – RDA. Rio de Janeiro, n. 231, jan./mar. 2003. Não 
por outra razão, segundo Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO e Rafael Véras de FREITAS, desde 1934, com 
a promulgação do Decreto nº 24.580, de 29 de junho, “já se pode extrair que os serviços de exploração da 
infraestrutura portuária – orientados pelas diretrizes da Administração do Porto Organizado –, em razão da sua 
essencialidade para o fluxo de exportações e de importações e para o desenvolvimento do mercado interno 
Brasileiro, possuíam a essencialidade material que lhes atribuía a natureza de serviços públicos.” (Obra citada, p. 
22). 
78 Nas palavras do autor: "a área portuária é muito mais do que um lugar de embarque e desembarque, de carga 
ou descarga, porque é fronteira nacional, um lugar extraordinariamente sensível à defesa do território nacional - 
uma área, enfim, onde se desenvolvem as atividades de controles diversos, de migração, vigilância sanitária, 
inspeção e classificação de produtos, fiscalização aduaneira, alfândega e arrecadação de tributos, policiamento 
de repressão ao contrabando e de tráfico de drogas e tantas outras mais." (Comentário Contextual à 
Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 267-268). 
79 O regime jurídico dos operadores de terminais portuários no direito brasileiro. Revista de Direito Público da 
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Estes são alguns dos parâmetros comumente destacados pela doutrina no esforço de 

identificação de serviços públicos (a vocação para a satisfação de necessidades coletivas, a 

atribuição constitucional com exclusividade ao Estado e a necessidade de prestação em 

caráter indispensável, tendo em vista a sua conexão com valores e princípios fundamentais). 

Por mais que não se trate de um rol extenso ou infalível, reputa-se serem estas as 

características essenciais e suficientes para a caracterização dos serviços decorrentes da 

exploração portuária como públicos, sobre as quais não incidem controvérsias relevantes80. 

Porém, ao admitir que a exploração de portos se dê por meio de autorizações, o 

mesmo dispositivo constitucional permitiu que fossem lançadas dúvidas sobre a natureza 

jurídica das atividades portuárias propriamente ditas - sendo esta a origem dos grandes 

debates no setor. A autorização seria, em essência, incompatível com a prestação de serviços 

públicos, por ser “figura tradicionalmente usada como instrumento de organização de 

atividades exercidas privadamente”81 e pelo fato de a própria Constituição restringir aquela 

tarefa aos regimes de concessão ou permissão (art. 175)82.  

Como consequência, para boa parte da doutrina só haveria duas alternativas no setor 

portuário, a partir do texto constitucional: ou as autorizações serviriam exclusivamente para 

fins privativos (sem qualquer prestação de serviços a terceiros)83; ou a natureza dos serviços 

                                                                                                                                                   
Economia – RDPE. v. 4, n. 16, out./dez. 2006, p. 90-91. 
80 Destaca-se, todavia, em sentido contrário, trecho do voto condutor do acórdão no Recurso Extraordinário nº 
209.365-3/SP, Relator Ministro Carlos Velloso, publicado no DJ 07/12/2000, proferido pelo Ministro Ilmar 
Galvão, em que se discutia a natureza jurídica do Adicional de Tarifa Portuária (ATP), segundo o qual os 
serviços elencados no inciso XII, do art. 21, da CF não seriam serviços públicos ínsitos à soberania do Estado ou 
prestados no interesse da comunidade, mas sim "atividades de natureza econômica que, por revestidas, isso sim, 
de interesse público, a Carta de 88 incumbiu à União, autorizando-a a explorá-las (e não a prestá-las) diretamente 
ou por via de empresa privada." Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. 
81 BARROSO, Luis Roberto. Terminais portuários de uso privativo misto. Regime jurídico. Invalidade do 
Decreto regulamentar. 2011. Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/themes/LRB/pdf/parecer_terminais_portuarios_de_uso_privativo_misto.pdf>, p. 7, Acesso em 27 de 
janeiro de 2016.  
82 Segundo Vitor Rhein SCHIRATO, “[a] autorização não se encontra incluída no artigo 175 como instrumento 
de delegação de serviços públicos, sendo instrumento apto apenas à franquia de exploração de atividades 
econômicas de interesse coletivo nos setores de determinados serviços públicos. Portanto, não há, a nosso ver, 
como se cogitar da delegação a terceiros da prestação de serviços públicos por meio de autorização.” (A 
experiência e as perspectivas da regulação no setor portuário no Brasil. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE. v. 6, n. 23, jul./set. 2008, p. 181). No mesmo sentido: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Parcerias..., 2015, p. 140-141; JUSTEN FILHO, Marçal. O regime jurídico das atividades portuárias e seus 
reflexos sobre a delimitação do porto organizado. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). 
Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 295; e FIGUEIROA, Caio Cesar; 
CARVALHO, André Castro. A nova lei de portos e a valorização da concorrência nos serviços públicos. In: 
PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 
2015, p. 252. 
83 Esse seria o entendimento de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, a partir da compreensão das autorizações 
como manifestação do poder de polícia estatal (Parcerias..., 2015, p. 132 e seguintes). Segundo Giovanna 
MAYER, parte da doutrina que defende este posicionamento admite excepcionalmente o uso das autorizações 
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portuários seria bipartida, de sorte que estaríamos diante de serviços públicos quando fossem 

prestados diretamente pelo Estado, por meio de concessões ou de permissões, e estaríamos 

diante de atividades econômicas em sentido estrito quando fossem prestados por meio de 

autorizações84. 

Por mais consistentes que sejam os fundamentos que amparam a primeira alternativa, 

eles não são capazes de infirmar um dado concreto: na prática, a prestação de serviços 

portuários pelos autorizatários acontece e tem suporte legal85. O regime de autorização, neste 

contexto, encontra fundamento direto na Constituição (nos termos do referido art. 21) e o 

legislador ordinário consagrou a sua utilização no setor portuário com finalidades públicas: a 

Lei nº 10.233/2001 permite a outorga de autorizações no interesse da coletividade (art. 12, 

inciso I) e disciplina a outorga de autorizações pela ANTAQ “em ambiente de livre e aberta 

competição” (art. 43, inciso II); e a Lei nº 12.815/2013 admite a exploração de instalações 

portuárias por meio de autorizações sem qualquer restrição (cf. art. 8º e seguintes). Por estas 

razões, entende-se infrutífero retomar este debate.  

Os adeptos da segunda alternativa, por sua vez, ao invés de restringir o uso das 

autorizações, defendem a possibilidade de os serviços portuários nem sempre serem públicos. 

Isto partindo da compreensão de que os serviços públicos não se limitam às atividades 

tipicamente estatais (como o exercício da jurisdição, a segurança pública, o poder de polícia, 

dentre outros), mas abrangem outras atividades que podem revestir-se de conteúdo econômico 

– refletindo “a incorporação dos conceitos de ‘serviço de interesse econômico geral’, da 

União Européia, e das public utilities, do Direito Estadunidense."86 Estas últimas (atividades 

dotadas de conteúdo econômico) é que poderiam ser consideradas serviços públicos ou 

atividades econômicas propriamente ditas, a depender do regime de prestação eleito pelo 

legislador.  

                                                                                                                                                   
para fins coletivos diante de situações emergenciais - como, por exemplo, a "prestação de serviços de 
eletricidade em comunidades amazônicas". Neste sentido, a autora destaca o entendimento de Celso Antonio 
Bandeira de Mello. (Obra citada, p. 92-93). 
84 Veja-se o entendimento de: JUSTEN FILHO, Marçal (O regime jurídico dos operadores..., 2006, p. 90); 
ARAGÃO, Alexandre Santos de (2007); GARCIA, Flavio Amaral; FREITAS, Rafael Véras de (Obra citada, p. 
258); SCHIRATO, Vitor Rhein (Obra citada, p. 181); e MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; FREITAS, 
Rafael Véras de. Obra citada, p. 64 e seguintes. 
85 De acordo com Carlos Ari SUNDFELD e André ROSILHO, “portos não estatais movimentam, no total, mais 
carga do que os portos estatais, sendo fundamentais ao escoamento da produção nacional.” A diferença entre os 
portos "não estatais" e os "estatais", segundo os autores, seria justamente o regime de prestação (autorizações 
versus concessões/permissões). (A redefinição da poligonal do porto organizado como mecanismo de 
desenvolvimento do setor portuário. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). Direito 
Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 319). 
86 GARCIA, Flavio Amaral; FREITAS, Rafael Véras de (Obra citada, p. 253). Veja-se nesse sentido: 
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (2005, p. 6). 
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Trata-se de tese louvável pelo seu esforço em harmonizar os artigos 21 (incisos XI e 

XII) e 175 da Constituição. Porém, existem nela pelo menos dois pontos sensíveis, que se 

considera intransponíveis diante do setor portuário.  

O primeiro, é o fato de ela condicionar a natureza pública ou privada dos serviços ao 

regime de sua prestação. Desta forma, os serviços elencados nos incisos XI e XII do art. 21 da 

CF “nasceriam” públicos (na acepção constitucional descrita), mas, a depender do regime 

jurídico escolhido pelo legislador, seriam “despublicizados, tornando-se atividades 

econômicas privadas de interesse econômico”87 – entendimento este que não se encaixa 

perfeitamente no texto constitucional.  

O segundo, é o fato de ela ter sido pensada diante da realidade que se apresentava no 

setor de telecomunicações – cuja infraestrutura e a regulamentação são substancialmente 

diversas das do setor portuário. É a Lei Geral de Telecomunicações (nº 9.472, de 16 de julho 

de 1997) que dispõe que os serviços serão classificados como públicos ou privados a 

depender do regime jurídico da sua prestação (art. 63). 

Por estas razões, há quem defenda que esta tese seria inconstitucional, porque 

promoveria a privatização de serviços considerados públicos em medida não permitida pela 

Constituição. Como destaca Maria Sylvia Zanella DI PIETRO a propósito do setor de 

telecomunicações, “[o] que a lei fez foi privatizar (não a execução do serviço, como ocorre na 

autorização, permissão ou concessão) mas a própria atividade ou, pelo menos, uma parte dela, 

o que não encontra fundamento na Constituição."88 

Ao mesmo tempo em que é sutil, a diferença destacada pela referida autora é 

substancial. Se admitida a inversão da ordem dos fatores (ou seja, que o regime jurídico 

condicione a caracterização da atividade), a depender do regime circunstancialmente eleito 

pelo legislador ou pela Administração Pública restará esvaziada a essência do serviço em 

questão (em destaque, os deveres de universalidade e continuidade atribuídos à União) – o 

que não parece ser compatível com a relevância dada à atividade pela Constituição Federal.  

Dizer que o serviço deixa de ser público quando prestado por meio de autorização é 

substancialmente diverso de dizer que o serviço é sempre público, porém pode ser prestado 

por particulares sob diferentes regimes jurídicos.  

                                                
87 ARAGÃO, Alexandre Santos de (2013, p. 235). 
88 A Constituição Federal admitiria a privatização (ou “despublicização”) de serviços caracterizados como não 
exclusivos do Estado (ex. educação e saúde). Nestes casos, haveria a possibilidade de prestação por particulares 
em regime de autorização (entendida em sua acepção tradicional, como manifestação do poder de polícia). 
Todavia, não seria esta a hipótese das autorizações relativas ao art. 21, incisos XI e XII, da CF. (Parcerias..., 
2015, p. 144-145).   
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A tese da bipartição pode ser defensável diante da Lei Geral de Telecomunicações, 

que além de tutelar serviços dotados de ampla capilaridade social (o universo de usuários 

diretos do setor de telecomunicações é imensamente maior do que no setor portuário), prevê a 

prestação de diferentes tipos de serviços (v.g. telefonia fixa ou móvel) e resguarda em 

diversos dispositivos o interesse coletivo e a prestação sob o regime de direito público89. 

Porém, não parece ser adequado estende-la sem reservas ao setor portuário, cujo marco legal 

não prevê distinções qualitativas, quantitativas, operacionais ou de qualquer ordem que seja 

entre os serviços prestados sob o regime de autorização ou sob o regime de direito público, e 

no qual a perda de um único usuário pode ter o potencial de inviabilizar toda a operação de 

determinado terminal90. 

Qual seria a solução, então, para se estar diante de serviços públicos no setor 

portuário, admitindo a sua prestação por meio de autorizações?  

A saída, já sinalizada acima, decorre da compreensão de que a evolução da sociedade 

e da noção substantiva de serviço público “impedem que se reproduza, acriticamente, o antigo 

silogismo que ligava serviço público e atividade econômica a determinados regimes jurídicos 

pré-determinados.”91 Assim, “há reserva constitucional de direito público quanto à natureza 

jurídica de tais atividades”, porém, admite-se que “os serviços públicos, nada obstante sua 

natureza jurídica pública, não se submetem exclusivamente ao regime de direito público.”92  

Dissocia-se, desta forma, o regime jurídico de prestação da natureza jurídica da 

atividade, admitindo-se diferentes combinações dentro do espaço de conformação conferido 

pela própria Constituição – e, o que é mais importante, sem que o regime jurídico de 

prestação afete a natureza jurídica da atividade. Nas palavras de Giovanna MAYER, “o 

regime jurídico pouco importa para a caracterização de uma prestação de serviço público, 

desde que mantido seu caráter essencial, aliado às obrigações de universalização.”93  

Este é o entendimento possível diante da interpretação sistemática do texto 

constitucional, em especial porque não se extrai diretamente do art. 175 da CF que os serviços 

                                                
89 A título de exemplo, destacam-se o parágrafo único do art. 62, o parágrafo 1º do art. 65 e o art. 66. 
90 Destaca-se o entendimento de Pedro GONÇALVES a propósito das dificuldades decorrentes da generalização: 
“(...) são bastante diferentes os problemas jurídicos que cada modalidade de privatização coloca, nomeadamente, 
quanto à própria possibilidade ou aos limites do âmbito do processo de deslocação. É, por isso, incorrecto 
fornecer uma resposta global e uniforme para problemas que se concebem substancialmente diversos e que 
reclamam ponderações jurídicas diferenciadas.” (Entidades privadas com poderes públicos. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 55, apud MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público: 
inteligência da Lei 8.987/1995 (Parte Geral). São Paulo: Malheiros, 2010, p. 52) 
91 BARROSO, Luis Roberto. Obra citada, p. 15. 
92 MOREIRA, Egon Bockmann. (Direito das Concessões..., 2010, respectivamente p. 64 e 49). 
93 MAYER, Giovanna. Obra citada, p. 89. 
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públicos não poderão ser prestados por meio de autorizações em caráter complementar94. Sob 

esta ótica, não há nenhuma incompatibilidade entre este dispositivo e os incisos XI e XII do 

art. 21, podendo-se afirmar que no direito constitucional brasileiro existem três modalidades 

contratuais para a exploração privada de portos: concessões95 e permissões, sob o regime de 

direito público (a teor do art. 175 da CF), e autorização, sob o regime jurídico definido pelo 

legislador infraconstitucional.96 O regime que deve orientar determinada atividade passa a ser 

aquele previsto em lei97.  

Neste processo, os próprios regimes jurídicos pré-determinados evoluíram em sua 

configuração, amoldando-se à nova racionalidade de modo a responder aos anseios dos 

usuários e dos novos investidores do setor. Assim é que, segundo a referida autora:  

 

A nova configuração dos serviços públicos é o seu regime jurídico: setorial, 

que concilie o interesse público com o interesse privado e que possa utilizar 

de institutos jurídicos do direito privado para o atingimento de metas 

coletivas. Não há um regime de prestação dos serviços públicos, mas vários 

regimes. Não há apenas três formas de prestação de serviços públicos 

(diretamente ou mediante concessão ou permissão), mas várias outras.98  

                                                
94 Em harmonia com este entendimento existe, no setor de energia, a figura do "produtor independente", que 
presta serviços de energia mediante autorização em caráter suplementar (posto que só compete por consumidores 
com alta carga de consumo - superior a 3.000 kw -, cf. Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 - v. artigos 11 a 16). 
No setor de radiodifusão sonora, a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, recepcionada pela Constituição, prevê 
a possibilidade de os serviços serem prestados por meio de concessões, permissões ou autorizações (art. 32). Por 
fim, a Lei Geral de Telecomunicações prevê, em seu art. 65, parágrafo 1º, que "[n]ão serão deixadas à 
exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse coletivo que, sendo essenciais, 
estejam sujeitas a deveres de universalização." Há, todavia, no setor de telecomunicações, a expectativa de 
mudanças na regulamentação, mediante a publicação de um Decreto, para fins de extinguir as concessões. Nesse 
sentido, veja-se a matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo em 23 de fevereiro de 2016, intitulada "Governo 
federal pretende acabar com concessão de telefonia fixa", disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1742156-governo-federal-pretende-acabar-com-concessao-de-
tele-fixa.shtml>, acesso em 25 de fevereiro de 2016. 
95 Neste âmbito incluem-se os arrendamentos portuários, cuja natureza será detalhada no Capítulo III. 
96 MOREIRA, Egon Bockmann. Portos brasileiros e seus regimes jurídicos. In: MOREIRA, Egon Bockmann 
(Coord.). Portos e seus regimes jurídicos: a Lei nº 12.815/2013 e seus desafios. Belo Horizonte: Fórum, 2014, 
p. 51. Em reforço, o autor menciona o julgamento pelo STF da ação direta de inconstitucionalidade nº 1.668/DF, 
relativa à Lei Geral de Telecomunicações, defendendo que o mesmo raciocínio se aplicaria ao setor portuário: 
"[a] decisão do STF estabeleceu, portanto, que são constitucionais as leis que disciplinam o regime de Direito 
Privado para serviços imputados à União no art. 21 da Constituição; que é constitucional a sua outorga por meio 
de autorizações, sem licitação e que cabe ao legislador ordinário e à agência reguladora setorial a definição da 
atividade a ser executada e como ela deve ser executada. Essa solução hermenêutica aplica-se à interpretação 
das autorizações de portos - que, além de estarem previstas na mesma Constituição, encontram-se submetidas 
exatamente ao mesmo dispositivo constitucional." p. 64 
97 Segundo Giovanna MAYER, a propósito do entendimento de Carlos Ari SULDFELD: “há uma tendência à 
convergência dos regimes, sobretudo com as privatizações e com o modelo de concorrência, fazendo com que o 
regime de direito público não mais impere sobre tais atividades. O regime que deve orientar determinada 
atividade é o previsto em lei." (Obra citada, p. 88). 
98 MAYER, Giovanna. Obra citada, p. 90. 
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Como resultado, as autorizações do art. 21, incisos XI e XII, da CF não se parecem 

com as autorizações decorrentes do exercício do poder de polícia, posto que não apenas 

autorizam, mas igualmente obrigam, instalando prestações e deveres para ambas as partes e 

passando a ser utilizadas como “instrumento de regulação do mercado, com a finalidade 

determinada de orientar e direcionar positivamente a atividade autorizada, em direção a 

alguns objetivos previamente programados ou, pelo menos, implicitamente definidos nas 

normas aplicáveis.”99  

Seu caráter originalmente declaratório abre espaço ao constitutivo, com forte carga 

mandamental, porque através das novas autorizações é que se permite a inserção de pessoa 

privada em determinado setor econômico, habilitando-a para a exploração de atividade 

econômica de reserva pública.100  

Por sua vez, diante de autorizações de configuração tão peculiar, o regime jurídico de 

direito privado cede lugar ao regime de direito privado administrativo: 

 

(...) ou seja, um regime que une o direito privado e o direito público, com 

vistas não apenas à persecução do interesse público, mas também à 

concretização dos anseios do particular que atua em colaboração com a 

Administração, ou seja, os interesses do empresário. (...) Utiliza-se institutos 

de direito privado, sem se esquecer que a finalidade atingida é, ao final, 

pública.101  

 

É o que se percebe no setor público portuário, que, a partir da Lei nº 12.815/2013, 

consagrou um regime jurídico diferenciado para as autorizações, estendendo aos 

autorizatários previsões que, a princípio, não se compatibilizam com o regime jurídico de 

direito privado102, como: a realização de processo seletivo para a outorga de autorizações (art. 

                                                
99 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo, 2. 
Tradução de José Alberto Froes, Revisão Técnica por Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 162. 
100 MOREIRA, Egon Bockmann. Exploração privada dos portos brasileiros: concessão versus autorização. 
Revista de Direito Administrativo Contemporâneo. v. 1, n. 0, p. 31-45, mai/jun 2013, p. 39. No mesmo 
sentido: MAYER, Giovanna (Obra citada, p. 96). 
101 MAYER, Giovanna (Obra citada, p. 89-90). No mesmo sentido, v. MOREIRA, Egon Bockmann. (Direito 
das Concessões..., 2010, respectivamente, p. 67 e 91). 
102 A tal ponto, que chega a provocar reclamações. Conforme Caio Cesar FIGUEIROA e André Castro 
CARVALHO, "a autorização que se materializa por meio do contrato de adesão contém uma carga de requisitos 
passível de questionamentos sob o aspecto da proporcionalidade na intensidade destas exigências para com a 
finalidade regulatória esperada, isto é, de fomentar investimentos no setor." (Obra citada, p. 252). No mesmo 
sentido, segundo Flavio Amaral GARCIA e Rafael Véras de FREITAS, as autorizações portuárias disciplinam 
"o exercício de uma atividade econômica privada regulada, o qual não pode ser objeto de obrigações excessivas 
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8º, caput); a exigência de "metas e prazos para o alcance de determinados níveis de serviço" 

(art. 5º, inciso III, combinado com o art. 8º, parágrafo 1º); a exigência de que "o autorizatário 

promova os investimentos necessários para a expansão e modernização das instalações 

portuárias" (art. 8º, parágrafo 2º, inciso II); e a formalização do vínculo mediante contrato de 

adesão (art. 8º, parágrafo 1º), afastando, assim, a precariedade usualmente verificada nas 

autorizações.103 

Em conclusão, pode-se dizer que “[a] qualificação de determinada atividade como 

serviço público não afasta a possibilidade de sua exploração no regime privado. O que a 

qualificação como serviço público determina é o dever de o Estado garantir a prestação de tais 

serviços.”104 Daí dizer-se que a continuidade e a universalidade devem sempre ser 

asseguradas em relação aos serviços do setor – não sendo possível, por consequência, dada a 

regulação atual do setor portuário, instituir-se um regime de livre concorrência "que 

permitisse, porventura, a opção indiscriminada pelo regime privado de prestação."105  

 

2.1.2 A titularidade de bens não determina o desenho da poligonal 

 

Definido que o serviço é público, resta saber em que hipóteses será prestado sob o 

regime de direito público e em quais será prestado sob o regime de direito privado 

(administrativo). Conforme exposto no item 1.1.3 supra, o critério atualmente vigente tem 

como referência a localização de cada instalação portuária: dentro do perímetro do porto 

organizado a exploração ocorrerá mediante concessão ou arrendamento; fora, ocorrerá 

mediante autorização (art. 1º, parágrafos 1º e 2º) – ressalvada a exceção legal (art. 59 da Lei 

nº 12.815/2013). Por isso, destacou-se também no mesmo Capítulo a relevância da 

delimitação da poligonal dos portos organizados, por ser esta a tarefa através da qual se 

concretiza a assimetria regulatória estabelecida para o setor. 

Os limites (ou nortes) que devem ser respeitados (ou seguidos) na tarefa de definição 

                                                                                                                                                   
(típicas dos serviços públicos), sob pena do desvirtuamento da assimetria regulatória instituída para esse setor." 
(Obra citada, p. 258). Também no mesmo sentido, v. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; FREITAS, 
Rafael Véras de. Obra citada, p. 97-100. 
103 "A precariedade da autorização de serviço público deixa de ser marca registrada, uma vez que existem 
condições objetivas e subjetivas a ser preenchidas e, em quase todos os setores nos quais há a autorização existe 
o dispêndio de recursos financeiros. (...) Se os novos desenhos do Estado visam à participação ativa da iniciativa 
privada, a precariedade tem que dar lugar à segurança." (MAYER, Giovanna. Obra citada, p. 96). 
104 KLEIN, Aline Lícia. O porto organizado como bem público e a delimitação da sua área. In: PEREIRA, Cesar; 
SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 399. 
105 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. (Delimitação..., 2015, p. 344). 
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da linha poligonal de cada porto organizado estão delineados no parágrafo único do art. 15 da 

Lei nº 12.815/2013, segundo o qual: “a delimitação da área deverá considerar a adequação 

dos acessos marítimos e terrestres, os ganhos de eficiência e competitividade decorrente da 

escala das operações e as instalações portuárias já existentes.” Ao dispor que “[a]s poligonais 

de áreas de portos organizados que não atendam ao disposto no art. 15 deverão ser adaptadas 

no prazo de 1 (um) ano", o art. 68 do referido diploma legal tornou obrigatória a observância 

daqueles parâmetros em todos os portos organizados. 

Antes de detalhar o sentido e alcance de tais parâmetros, todavia, é importante 

destacar algo que parece óbvio a partir da literalidade do referido dispositivo legal: a 

titularidade de bens não é determinante na definição da poligonal. Ou seja, pouco importa 

para o legislador a titularidade das áreas que deverão ser integradas ou excluídas das 

poligonais em atenção aos parâmetros do parágrafo único do art. 15 da Lei de Portos atual. Ao 

deixar de contemplar a titularidade de bens, este dispositivo sinaliza de forma bastante 

evidente que este não foi um critério eleito pelo legislador. 

No entanto, a partir de outras passagens do mesmo diploma legal é possível afirmar 

que o legislador deixou uma brecha, permitindo que se questione se a titularidade dos bens 

pode interferir na delimitação das poligonais. Em primeiro lugar, porque inequivocamente 

deverá ser adotada alguma solução para lidar com a situação dos bens particulares que se 

encontram inseridos nas poligonais e daqueles que estão fora das poligonais, mas precisariam 

ser nelas incluídos em atenção ao parágrafo único do art. 15, combinado com o art. 68, da Lei 

nº 12.815/2013. Em segundo lugar, porque o legislador não previu tais soluções, deixando-as 

exclusivamente a cargo da Administração. 

A primeira questão que se coloca é saber por que seria preciso lidar com os bens de 

titularidade privada inseridos (ou a serem inseridos) nas poligonais. Afinal, sob o marco legal 

anterior verificavam-se, sem problemas, bens de titularidade privada dentro dos portos 

organizados. A resposta, por sua vez, decorre de uma das diversas alterações substanciais 

promovidas pela Lei nº 12.815/2013 no setor: a caracterização do porto organizado como bem 

público (art. 2º, inciso I).  

Bens públicos, nos termos do art. 98 do Código Civil Brasileiro, são aqueles 

“pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno”106. Todavia, no caso do setor 

                                                
106 Esta seria a acepção jurídica do termo. Conforme Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO e Rafael Véras de 
FREITAS, haveria também a acepção econômica, relativa ao regime de acesso do bem (fruição), segundo a qual 
“se considera como bem público aquele dotado das características da não rivalidade e da não exclusividade, ou 
seja, a sua utilização por um determinado indivíduo não impede/exclui a sua utilização por outros.” (Obra citada, 
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portuário, parece ser razoavelmente pacífico o entendimento doutrinário segundo o qual ao 

definir o porto organizado como bem público o legislador não teria transferido 

automaticamente a titularidade dos bens privados inseridos nas poligonais ao Poder Público, 

diante da ausência de previsão legal do regime de desapropriação para este caso.  

Como bem destacam Carlos Ari SUNDFELD e André ROSILHO, “[a] lei, ao 

caracterizar o porto organizado como ‘bem público’, não teve o condão de automaticamente 

estatizar todos os bens abarcados pela vigente poligonal”, sob pena de confisco.107 Por isso, 

para estes autores, dizer que porto organizado é bem público:  

 

(...) significa apenas que o porto organizado é empreendimento estatal, mas 

não que todos os imóveis abrangidos pela poligonal sejam considerados 

públicos (de titularidade pública) ou sujeitos ao regime jurídico dos bens 

públicos. Assim, por exemplo, os direitos privados sobre um imóvel situado 

dentro da poligonal do porto organizado poderiam, e podem, ser alienados 

por compra e venda entre particulares, seguindo o regime próprio desses 

bens.108  

 

A base teórica que ampara estas afirmações – e permite que se excepcione a referida 

regra do Código Civil -, decorre da compreensão de que, em alguns casos, o melhor critério 

para caracterizar a natureza pública de um bem é a sua utilidade, isto é, a função que 

representa em prol de um interesse público relevante. Nesse sentido, segundo Floriano de 

Azevedo MARQUES NETO: 
                                                                                                                                                   
p. 73). 
107 Prosseguem os autores: “Além do mais, a tese de que se teria estatizado todas as áreas inseridas na poligonal 
encontra óbice na própria Lei de Portos de 2013, pois ela admitiu a possibilidade de áreas de titularidade privada 
(ou cujo domínio útil seja de privado) continuarem inseridas nas áreas dos portos organizados, desde que 
cumpridos certos requisitos legais (arts. 58 e 59).” (Obra citada, p. 326). Como contraponto, é importante 
destacar a posição doutrinária segundo a qual os bens imóveis inseridos nas poligonais sempre foram públicos na 
acepção do Código Civil: “Os bens imóveis abrangidos na área do porto já eram de titularidade da União, 
passíveis de terem o seu uso cedido a particulares por meio dos diversos instrumentos de privatização 
disponíveis. Trata-se de áreas situadas em terrenos de marinha, que são de propriedade da União. A previsão de 
utilização da figura do arrendamento confirma que se tratava de bens públicos.” (KLEIN, Aline Lícia. Obra 
citada, p. 397). No mesmo sentido, segundo Egon Bockmann MOREIRA: "A atual qualificação do porto 
organizado como ‘bem público’ apenas especifica a titularidade da União - pública, portanto - dos bens e 
serviços localizados ao interno das fronteiras do respectivo porto organizado.” Em nota de rodapé, prossegue o 
autor: “(...) note-se que as demais instalações extroversas ao ‘porto organizado’ também constituem patrimônio 
da União, nos termos do art. 20, VII, da Constituição, mas podem ser objeto de enfiteuse/aforamento às pessoas 
privadas, conforme dispõe o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 49, § 3º (além do 
Decreto-Lei nº 9.760/1946, da Lei nº 7.661/1988, da Lei nº 9.636/1998 e do Decreto nº 5.300/2004)." (2014, p. 
69). No mesmo sentido, v. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; FREITAS, Rafael Véras de. Obra citada, p. 
64. 
108 Obra citada, p. 324. 
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(...) há situações em que a utilidade do bem (...) predica um regime jurídico 

absolutamente derrogatório do pleno exercício do direito de propriedade 

previsto na lei civil. (...) Segue daí que a definição de um regime jurídico 

apenas pela verificação da natureza do seu titular (se pessoa de direito 

público ou privado) mostra-se absolutamente insuficiente. Necessário será, 

sim, verificar a relevância da utilidade ou das utilidades a que o bem se 

presta (v.g., os usos aos quais o bem é destinado) e, a partir daí, identificar o 

regime jurídico suficiente para assegurar a disponibilidade dessa utilidade 

(função) à fruição da coletividade.109 

 

Desta forma, admite-se que determinados bens sejam caracterizados como públicos 

independentemente de sua titularidade – como ocorre atualmente com os bens de titularidade 

privada (a serem) inseridos nas poligonais. Assim, a partir da Lei nº 12.815/2013, o desenho 

da poligonal não conduz à modificação da natureza jurídica de determinados bens imóveis 

nela incluídos, mas, “à semelhança de uma lei de zoneamento urbano, predefine o uso de 

certas áreas a finalidades específicas.”110  

Da inovação legal, portanto, não decorre a alteração automática da titularidade de 

bens, mas sim a destinação imediata do seu uso. Os bens que se encontram dentro da 

poligonal estão afetados com exclusividade às atividades portuárias, direta ou 

indiretamente.111 Por isso, a partir do art. 99, inciso II, do Código Civil, é possível afirmar que 

“o porto organizado é um bem público de uso especial, pois destinado à utilização exclusiva, 

para o desempenho de atividades estatais."112 

A afetação exclusiva do bem às atividades portuárias limita, por si só, o conjunto de 

                                                
109 Bens públicos: função social e exploração econômica - o regime jurídico das utilidades públicas. 1ª 
Reimpressão, Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 390-391. 
110 SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Obra citada, p. 327. 
111 SANTOS, Fernando Muniz; FERREIRA, Carolina Raboni. Área do porto organizado e bens particulares: 
análise dos arts. 2º, 17, 59 e 68 da Lei 12.815/2013. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). 
Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 465. 
112 JUSTEN FILHO, Marçal (2015, p. 298). No mesmo sentido: “Embora a lei não o diga, trata-se de bem 
público de uso especial, na classificação contida no art. 99 do Código Civil, já que está afetado à prestação do 
serviço público de exploração portuária, previsto no art. 21, XII, f, da Constituição.” (DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Parcerias..., 2015, p. 487); "No que toca ao porto organizado, trata-se de um bem público de uso 
especial, tal qual definido pelo Código Civil, que, em seu art. 99, inc. II, qualifica como dessa espécie aqueles 
bens ‘(...) destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 
inclusive os de suas autarquias.’ (...) Diferenciam-se dos bens públicos de uso comum porque, apesar de também 
afetados, destinam-se a uma finalidade específica e não estão sujeitos à utilização por qualquer pessoa do povo. 
E, dos bens dominicais, porque estes não são qualificados pela afetação.” (SANTOS, Fernando Muniz; 
FERREIRA, Carolina Raboni. Obra citada, p. 462). 
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direitos e deveres inerente à sua propriedade. Todavia, este cenário se agrava diante das 

disposições do art. 1º, parágrafos 1º e 2º, combinado com os artigos 4º, 8º e 59, caput e 

parágrafo único, da Lei nº 12.815/2013, a partir dos quais se compreende que os particulares 

titulares de áreas dentro das poligonais somente poderão explorá-las para fins portuários (em 

especial, para fins de instalação de terminal de uso privado, estação de transbordo de carga, 

instalação portuária pública de pequeno porte e instalação portuária de turismo – cf. incisos I 

a IV do art. 8º), se já forem detentores de autorizações ou se as tiverem requerido à ANTAQ 

até dezembro de 2012.  

Fora destas hipóteses, a situação é de absoluta impossibilidade de utilização do bem 

para fins de implementação de instalações portuárias: seja pelo particular; seja pelo Poder 

Público, diante da impossibilidade de se conceder ou arrendar mediante licitação imóveis de 

titularidade privada ou cujo domínio útil seja de determinado particular.113 Por isso, segundo 

Fernando Muniz SANTOS e Carolina Raboni FERREIRA: 

 

No caso ora em comento, pode-se afirmar que é completo o esvaziamento do 

conteúdo econômico dos bens particulares que sejam incluídos ou mantidos 

na área do porto organizado, mas não possam ser utilizados pelos 

particulares para atividades portuárias em razão da limitação temporal do art. 

59 da Lei 12.815, o que configura, indubitavelmente, uma hipótese de 

desapropriação indireta.114  

 

Coexistem, portanto, dois cenários diante da regulação promovida pela Lei nº 

12.815/2013: limitação de propriedade particular não indenizável em relação aos 

autorizatários (ou potenciais autorizatários) de instalações portuárias inseridas nas poligonais 

nos termos do art. 59, já que a afetação do bem é compatível com o uso pretendido pelos seus 

proprietários e a novel legislação não restringe este direito (não havendo, portanto, 

desapropriação direta nem indireta); e ataque legislativo ao núcleo dominial no que toca aos 

bens de titularidade privada inseridos nas poligonais que não se amoldem ao disposto no 

referido art. 59 - a demandar alguma solução da Administração, diante da ausência de 

                                                
113 Este é o entendimento de Carlos Ari SUNDFELD e André ROSILHO, segundo os quais “[c]omo diz o art. 2o, 
XI, da atual Lei de Portos, o contrato de arrendamento serve à ‘cessão onerosa de área e infraestrutura públicas’ 
– não, por óbvio, para a cessão de uso de imóveis privados.” (Obra citada, p. 329). No mesmo sentido, veja-se o 
entendimento de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO destacado na nota de rodapé n. 19. Em sentido contrário, 
destaca-se o entendimento de Marçal JUSTEN FILHO, para quem admite-se a concessão de serviço público 
sobre bem particular, mediante licitação. (O regime jurídico dos operadores..., 2006, p. 121). 
114 Obra citada, p. 467. 
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definição legal.115  

Este segundo cenário é que ampara a afirmação de que seria preciso lidar com os bens 

de titularidade privada inseridos (ou a serem inseridos) nas poligonais, sob pena de a inércia 

da Administração invariavelmente desencadear o dever de indenizar pela perda do conteúdo 

econômico do bem sempre que os particulares se sentirem prejudicados116.  

A priori, portanto, não decorre da Lei nº 12.815/2013 a alteração de titularidade de 

bens, desapropriação direta, indenização ou exclusão de bens das poligonais. Para que se 

esteja diante de alguma destas circunstâncias, é imprescindível a atuação da Administração 

ou, eventualmente, dos particulares que se sentirem prejudicados. Por isso, é possível afirmar 

que a Lei nº 12.815/2013 não é materialmente expropriatória117, mas dá ensejo à atuação do 

Administrador neste sentido, havendo quem afirme que a previsão do referido art. 68 da Lei 

nº 12.815/2013 se prestaria justamente para este fim – compelir o Administrador Público a 

resolver, no prazo de um ano, a situação dos imóveis particulares situados dentro das 

poligonais118.  

Independentemente de ser este, ou não, o propósito do referido art. 68, fato é que para 

lidar com este tema o Poder Público deverá necessariamente rever as poligonais dos portos 

organizados. Trata-se de pressuposto para que seja implementada alguma das soluções 

possíveis: a exclusão de bens da poligonal ou consolidação da desapropriação, com a 

indenização do particular119. Talvez por esta razão, como exposto no item 1.1.3, com a 

                                                
115 Distinção similar verifica-se “nos Estados Unidos com a questão da diferenciação entre regulation (adotada 
em virtude do police Power e não indenizável) e taking, entendida como deprivation of property or diminution of 
its value, e que exige a 'compensação justa'.”  (ENTERRÍA, Eduardo Garcia de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. 
Curso de Direito Administrativo, 2, 2014, p. 239). 
116 Segundo Fernando Muniz SANTOS e Carolina Raboni FERREIRA, "[s]endo a desapropriação indireta ato do 
Poder Público que retira do proprietário todas as possibilidades de exercício do seu domínio, mesmo que não 
haja, faticamente, o apossamento do bem pela Administração Pública, por meio de um ato de força, a 
indenização ao particular é devida, a fim de repor o conteúdo econômico perdido." (Obra citada, p. 467). Não se 
pode descartar, todavia, a possibilidade de estes particulares não se sentirem prejudicados: por não haver a perda 
da propriedade, seria possível aos proprietários destes terrenos inseridos nas poligonais aliená-los – 
eventualmente sem qualquer desvalorização –, como exposto acima a propósito do entendimento de Carlos Ari 
SUNDFELD e André ROSILHO –; ou, ainda, seria possível a exploração destes terrenos para finalidades outras 
de interesse portuário que não correspondam necessariamente à instalação de terminais – eventualmente, a 
instalação de pátios para estacionamento de veículos, dentre outros. 
117 Segundo Eduardo Garcia de ENTERRÍA e Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, na experiência estrangeira “[a]s 
Leis materialmente expropriatórias, que impõem uma privação singular de bens ou direitos específicos são 
inconstitucionais se excluem a respectiva indenização.” Todavia, amenizando a solução de inconstitucionalidade, 
os autores defendem que nos casos de leis que prevêem operações que podem ser caracterizadas como 
desapropriações, mas não prevêem indenizações, "deve-se falar não em desapropriação, mas em 
'responsabilidade patrimonial' do Estado por danos causados 'por fato das Leis' ou de responsabilidade do Estado 
legislador”. (Curso de Direito Administrativo, 2, 2014, respectivamente p. 427 e 237).  
118 Este é o entendimento de SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Obra citada, p. 325. 
119 Conforme Carlos Ari SUNDFELD e André ROSILHO, “Imóveis de privados que estejam dentro da poligonal 
e não tenham autorização portuária terão de ser incorporados ao empreendimento portuário se forem necessários 
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promulgação da Lei nº 12.815/2013 a SEP iniciou em todo o país diversas consultas públicas 

para fins de revisão de poligonais – havendo a expectativa de que nestes processos sejam 

resolvidas as questões relativas às titularidades de bens120.  

Diante deste contexto, a segunda questão que se coloca é saber como a Administração 

deverá proceder nestas revisões de poligonais. Seria viável a solução pretendida pela SEP no 

caso concreto, descrita no item 1.3, segundo a qual somente poderiam permanecer ou ser 

incluídas na poligonal as “áreas livres”, entendidas como aquelas que não estivessem sob a 

posse legal de terceiros (critério dominial); ou é possível afirmar que a titularidade dos bens é 

irrelevante para a definição da poligonal, importando apenas a sua funcionalidade para a 

prestação dos serviços públicos portuários (como se extrai do parecer da AGU mencionado 

também no item 1.3)? 

Para responder a estas questões deve-se retomar o que foi dito no começo deste tópico: 

são os parâmetros do art. 15, parágrafo único, da Lei nº 12.815/2013 que orientarão a revisão 

das poligonais e, por sua vez, não consta deste dispositivo que a delimitação da área dos 

portos organizados deverá se pautar pela titularidade dos bens neles inseridos (ou a serem 

inseridos). Estes dados, somados à inexistência de dispositivos legais incompatíveis com a 

inclusão ou a manutenção de bens de titularidade privada nos portos organizados, permitem 

afirmar que não há fundamento legal para excluir (ou deixar de incluir) tais bens 

simplesmente pelo fato da sua titularidade. 

À ausência de previsão legal que determine exclusão ou impeça a inclusão de bens de 

titularidade privada nas poligonais, soma-se a possibilidade constitucional de o Poder Público 

valer-se da desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante o pagamento da 

justa indenização (art. 5º, inciso XXIV, da CF). Trata-se de compreensão que além de 

permitir a consolidação da inclusão de bens de titularidade privada nas poligonais (sempre 

que os parâmetros do art. 15 da Lei nº 12.815/2013 assim o exigirem), mostra-se compatível 

com a caracterização do porto organizado como bem público sob a ótica da funcionalidade 

dos bens que o compõem - conforme acima defendido. 

                                                                                                                                                   
a ele, ou, do contrário, excluídos da poligonal”. Obra citada, p. 331. 
120 É importante destacar que o ato administrativo de revisão das poligonais não se presta automaticamente à 
desapropriação de bens. Ele apenas direciona a atuação futura da Administração. Como destacam Diogo de 
Figueiredo MOREIRA NETO e Rafael Véras de FREITAS, “o fato de a Área do Porto Organizado ser 
delimitada por Decreto do Poder Executivo, na forma do art. 2º, I, da Lei nº 12.815/2013, não teria o condão de 
fazer às vezes de um Decreto de Utilidade Pública. São atos administrativos com objetos diversos (...). Portanto, 
caso seja de interesse da União desapropriar os bens privados dos autorizatários localizados dentro do Porto 
Organizado, deverá expedir um decreto expropriatório específico para esse fim, além dos demais atos 
expropriatórios que compõem o processo e que estão previstos no Decreto nº 3.365/1941.” (Obra citada, p. 75-
76). 
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Em outras palavras: independentemente de a área ser de titularidade privada, ela 

poderá ser mantida ou incluída na poligonal se a Administração Pública entender que ela é 

relevante para a realização dos serviços públicos portuários, em atenção aos parâmetros 

elencados no art. 15, parágrafo único, da Lei nº 12.815/2013, como destaca Floriano de 

Azevedo MAQUES NETO: 

 

Em termos específicos da regulação portuária, (...) uma determinada área 

será (ou continuará) integrada ao porto organizado se restar demonstrada sua 

utilidade dentro da busca por eficiência e competitividade dessa 

infraestrutura pública (...), para a operação atual ou eventual expansão (...). 

Esse entendimento prevalece mesmo nos casos em que a área de interesse do 

porto organizado não seja, eventualmente, de titularidade pública, isto é, seja 

de propriedade privada. Nesse caso, a essencialidade da função 

desempenhada pelo bem justificará sua incorporação ao patrimônio público 

(ou eventualmente ao domínio útil) pelos mecanismos legalmente 

previstos.121 

 

Assim, simplesmente pela sua funcionalidade, determinado bem poderá ser 

considerado público e, desta forma, ser expressamente inserido (ou mantido) na poligonal122. 

O ponto relevante é a destinação do bem, não a sua titularidade, sob pena de se esvaziar por 

completo os parâmetros legais e, inclusive, inviabilizar eventuais medidas de expansão 

portuária. "[I]gnorar o critério funcionalista implica adotar entendimento frontalmente 

contrário às premissas da Lei dos Portos acerca da eficiência e competitividade do setor, 

notadamente dos portos organizados."123  

                                                
121 Delimitação..., 2015, p. 352. 
122 Neste mesmo sentido é o entendimento de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, para quem: "No caso de bens 
pertencentes a particulares, a sua manutenção ou exclusão na área do porto organizado depende do interesse do 
poder público em utilizá-los ou não para a atividade portuária." (Alteração da poligonal de porto organizado: 
requisitos materiais segundo a Lei 12.815/2013. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). 
Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 266). Contra, destaca-se o entendimento de 
Flávio Amaral GARCIA e Rafael Véras de FREITAS: "de acordo com a acepção jurídica de 'bem público', a 
delimitação da poligonal do 'Porto Organizado' deverá ser composta por bens de propriedade do Poder Público, o 
que atrai o regime publicístico da impenhorabilidade, da relativa inalienabilidade, da impossibilidade de 
oneração e da imprescritibilidade para fins de usucapião – enquanto estes estiverem afetados à atividade 
portuária." (Obra citada, p. 243). 
123 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Delimitação..., 2015, p. 354). Porém, como pondera Juarez 
FREITAS, “rememora-se que o critério funcionalista não pode ser adotado isoladamente, sem considerações de 
natureza normativa e formal, sob pena de se admitir a perda da propriedade pública pelo não-uso.” (Poligonal 
dos portos organizados, consulta pública e impacto regulatório. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael 
Wallbach (Org.). Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 372). 
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A discricionariedade da Administração Pública, portanto, no que toca ao desenho da 

poligonal, é limitada ao disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 12.815/2013 – ou 

seja, somente nas hipóteses nele previstas será justificável a alteração da poligonal, sob pena 

de violação do princípio da legalidade124. Trata-se de dispositivo que estabelece parâmetros 

mínimos, não máximos, para a adaptação das poligonais, o que significa dizer que, na prática, 

"a alteração das poligonais é a exceção possível se e quando as poligonais existentes, 

reconhecidas pelo art. 68, não atenderem a tais requisitos."125  

Como conclusão, pode-se afirmar que a titularidade de bens não condiciona, não 

interfere e não poderá interferir na definição das poligonais. A interferência se dá no sentido 

contrário: é o desenho da poligonal definido pelo Poder Público que condicionará a 

titularidade dos bens (sua manutenção sob titularidade privada ou desapropriação). 

 

2.2 Os parâmetros legais para a alteração das poligonais 

   

Conforme destacado ao final do tópico anterior, a adaptação das poligonais é medida 

excepcional: não devem ser alteradas as poligonais (cf. art. 68 da Lei nº 12.815/2013), salvo 

na hipótese de os desenhos atuais comprovadamente não atenderem aos parâmetros do 

referido art. 15.126  

Esta é a regra, basicamente porque "investimentos da magnitude exigida para os portos 

                                                
124 Como bem destaca Celso Antônio Bandeira de MELLO, ao disciplinar determinada matéria a lei não confere 
a outrem o poder de discipliná-la, sob pena de a previsão de que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei" deixar de se constituir em proteção constitucional (art. 5º, inciso II, 
da CF). Nas palavras do autor, "[p]or isto, a lei que pretendesse transferir ao Executivo o poder de ditar, por si, 
as condições ou meios que permitem criar, restringir ou alterar um direito configuraria delegação disfarçada, 
inconstitucional." (Porto organizado - Consulta pública - Delimitação da poligonal. In: PEREIRA, Cesar; 
SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 288). 
125 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Alteração..., 2015, p. 261). Segundo Celso Antônio Bandeira de 
MELLO, ao prever o dever de licitação, o art. 59 da Lei nº 12.815/2013 reforça a constatação de que a alteração 
da poligonal é exceção, principalmente se tiver como propósito a sua redução. Nas palavras do autor, "[n]ão faria 
sentido a lei exigir a outorga de arrendamento mediante licitação se, ao mesmo tempo, atribuísse à 
Administração a prerrogativa de alterar livremente os limites da poligonal". (Parecer. 2015, p. 7, apresentado na 
Ação Ordinária nº 5000188-56.2015.404.7008 da Justiça Federal do Paraná. Disponível em: 
<https://eproc.jfpr.jus.br//eprocV2/>, p. 7). 
126 FREITAS, Juarez (Poligonal..., 2015, p. 365). Esta constatação, todavia, não afasta a possibilidade de revisão 
(não necessariamente “adaptação”) das poligonais. Nesse sentido pondera José Vicente Santos de MENDONÇA: 
“[o] âmbito de abrangência do artigo 68 pode ser entendido como limitado: seria norma que obrigaria, apenas, a 
adaptação das poligonais que desatendessem ao art. 15, par. único, da Lei 12.815/2013. Mas o art. 68 não 
proibiria que as demais poligonais – as que atendessem ao art. 15 – fossem revistas (e não adaptadas) pela 
Administração.” (Esboço de guia jurídico para a revisão das poligonais de portos organizados. In: PEREIRA, 
Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 
126). 
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pressupõem a estabilidade do que se pode entender por ‘área do porto organizado’”127 - 

conforme destacado no tópico 1.2.2 supra, a propósito do entendimento do TCU. São 

investimentos vultuosos, de longa maturação e de pouca flexibilidade128, o que significa dizer 

que não é fácil e nem natural para os operadores portuários lidar com os riscos não alocados 

(como aqueles decorrentes da alteração das poligonais) e os respectivos desequilíbrios 

econômico-financeiros.  

Os efeitos da alteração da poligonal são bastante significativos não só sobre a extensão 

do porto como um bem público (nos termos do art. 2º, I, da Lei nº 12.815/2013), mas também 

sobre todo o regime jurídico de exploração dos terminais, podendo “implicar uma 

‘desregulação’ desordenada, elevando custos de transação e promovendo impressionante 

aluvião de insegurança jurídica”129 – o que justifica a imposição de freios a estes impulsos.130  

Na prática, isso deve ser feito mediante a observância irrestrita dos princípios da 

proporcionalidade e da motivação: deve-se comprovar a necessidade da medida de alteração 

da poligonal, a adequação entre os meios e os fins e a proporcionalidade em sentido estrito 

(entendida como custo-benefício, eficiência, eficácia, economicidade e sustentabilidade), 

indicando-se os pressupostos de fato e de direito da decisão pela alteração da poligonal, sob 

pena de invalidade131, ilegalidade e inconstitucionalidade (a teor do art. 2º, parágrafo único, 

inciso VII, da Lei nº 9.074, de 29 de janeiro de 1999 – Lei de Processo Administrativo – e do 

art. 37, caput, da Constituição Federal)132. Nestes termos, “uma alteração sem comprovados 

benefícios líquidos (net benefits) não pode ser reputada lícita.”133  

Feitas estas ponderações, resta saber de que forma é possível dar concretude à redação 

razoavelmente abstrata do parágrafo único do art. 15 da Lei nº 12.815/2013. 

Da literalidade deste dispositivo legal pode-se constatar que o legislador, ciente de que 

atualmente é o desenho da poligonal que estabelece a convivência entre operadores portuários 

                                                
127 MOREIRA, Egon Bockmann (2014, p. 68). 
128 Nas palavras de Aline Lícia KLEIN, "(...) a alteração da infraestrutura, para atender às necessidades dos 
usuários, também não ocorre de imediato. Depende da realização de investimentos significativos, que demandam 
um longo período para que sejam concluídos e possam ser utilizados." Obra citada, p. 401. 
129 FREITAS, Juarez (Poligonal..., 2015, p. 359). 
130 Não se trata de defender eventual “direito adquirido” a determinado desenho da poligonal, mas de reconhecer 
a indesejável frustração da confiança do particular na Administração Pública pela surpresa da medida e seu 
potencial de gerar prejuízos à prestação do serviço público em questão. (FIGUEIROA, Caio Cesar; 
CARVALHO, André Castro. Obra citada, p. 255). 
131 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Alteração..., 2015, p. 270). 
132 Segundo Floriano de Azevedo MARQUES NETO, "[a] proporcionalidade condiciona a intensidade da 
intervenção regulatória ao predicar que essa intervenção na seara dos particulares somente poderá ocorrer 
quando estritamente necessária à consecução de interesses públicos conformadores da própria regulação e na 
exata medida em que se faz necessária." (Delimitação..., 2015, p. 342). 
133 FREITAS, Juarez (Poligonal..., 2015, p. 366). 
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submetidos a regimes jurídicos diversos, preocupou-se em assegurar que esta tarefa resguarde 

não apenas questões relativas à infraestrutura ("a adequação dos acessos"), mas, igualmente, 

temas concorrenciais ("os ganhos de eficiência e competitividade decorrente da escala das 

operações e as instalações portuárias já existentes") com um objetivo comum: assegurar a 

prestação eficiente dos serviços portuários. As perspectivas, no entanto, são diversas.  

Enquanto os temas de infraestrutura respondem "onde" devem ser instalados os portos 

organizados, com preocupações nitidamente (senão exclusivamente) geográficas, os temas de 

concorrência respondem "como", de modo a harmonizar, desta forma, a convivência dos 

diversos prestadores dos serviços em questão. São estas as abordagens que serão detalhadas a 

seguir, sem a pretensão de exaustão, mas com a missão de destacar alguns aspectos 

importantes e, porventura, controvertidos. 

 

2.2.1 Os aspectos relativos à infraestrutura portuária 

 

A infraestrutura portuária é composta pelos ativos fixos, imobilizados, sobre os quais é 

realizada a movimentação de cargas e passageiros entre navios e os modais terrestres134. 

Divide-se em infraestrutura aquaviária, através da qual se permite o acesso dos navios aos 

terminais portuários (compreendendo os canais de acesso, bacias de evolução, quebra-mares e 

berços de atracação), e infraestrutura terrestre, através da qual se permite o transporte de bens 

e pessoas entre os navios e os limites das áreas dos terminais (ex. paramento de contenção do 

cais, cortinas, elementos de fundação, drenagem das águas de superfície, terraplenagem e 

compactação). Não se confunde com o serviço público correlato, mas mostra-se indispensável 

à sua prestação135. 

Não por outra razão, a implementação da infraestrutura portuária pressupõe a vocação 

                                                
134 LACERDA, Sander Magalhães. Obra citada, p. 300. 
135 Conforme André Castro CARVALHO, "A diferença entre a infraestrutura (o ativo) e o serviço público 
correlato é sutil, embora não seja olvidada pelas normas jurídicas. Por exemplo, apenas a geração de energia 
elétrica ou o tratamento de água, sem a distribuição, não poderiam, tecnicamente, ser considerados "serviços 
públicos" no sentido jurídico, mas sim exploração de bem público (infraestrutura) correlato, com regimes 
jurídicos totalmente diversos." Todavia, segundo o autor, "[n]a prática, isso não imprime maiores reflexos, tendo 
em vista que a regulação jurídica do serviço público acaba acompanhando a infraestrutura que lhe serve como 
sustentáculo." (Direito da Infraestrutura: Perspectiva Pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014, 
respectivamente, p. 164 e 166). A propósito do tema é interessante destacar a experiência portuguesa, onde 
vigora o princípio da separação entre a atividade de gestão da infraestrutura e a prestação dos serviços: "[e]m 
Portugal, as infraestruturas portuárias constituem um serviço público da titularidade do Estado, integrando-se no 
domínio público. (...) Sendo os portos portugueses detidos e geridos pelo Estado, os serviços portuários são, 
porém, desenvolvidos por empresas privadas, ao abrigo de contratos de concessão, na sequência de concursos 
públicos." (GONÇALVES, Pedro Costa; MARTINS, Licínio Lopes; AZEVEDO, Bernardo. Obra citada, p. 147). 
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da área (englobando as porções terrestre e aquática) para a realização das atividades 

portuárias. Por exemplo, um porto público jamais poderá ser instalado em um local que não 

permita a atracação de embarcações. Da mesma forma, provavelmente não haverá incentivos 

para a instalação de portos em local que impossibilite ou dificulte o adequado escoamento de 

mercadorias ou o deslocamento de passageiros. 

Ao determinar que a delimitação das poligonais considere "a adequação dos acessos 

marítimos e terrestres", a Lei de Portos atual nada mais fez do que assegurar que o desenho 

das poligonais contemple estes espaços físicos imprescindíveis à realização dos serviços 

portuários – é dizer, ao trânsito de cargas e passageiros. Afinal, nos termos do art. 2º, inciso 

II, do mesmo diploma legal, a área do porto organizado deve compreender não apenas as 

instalações portuárias, mas igualmente a "infraestrutura de proteção e de acesso ao porto 

organizado." 

A preocupação é nitidamente geográfica, mas em termos concorrenciais há uma 

pergunta que precisa ser feita: esta "infraestrutura de proteção e de acesso" inserida nas 

poligonais deverá beneficiar as instalações portuárias externas às poligonais?  

O referido parágrafo do art. 15 não esclarece este ponto, mas a partir da interpretação 

sistemática da Lei nº 12.815/2013, tudo indica que "a adequação dos acessos marítimos e 

terrestres" está adstrita às necessidades das instalações portuárias inseridas nas poligonais. 

Não fosse assim, o inciso II do art. 2º não restringiria a infraestrutura de proteção e de acesso 

"ao" porto organizado.  

Além de decorrer da literalidade do texto legal, este raciocínio é coerente com duas 

premissas: o porto organizado não se presta unicamente à assegurar o acesso das embarcações 

aos terminais portuários, mas se presta inclusive à operação de terminais em caráter público 

(destacando-se os deveres de universalidade e continuidade); e é do Poder Público o dever de 

custear a infraestrutura do porto organizado, com recursos provenientes justamente da 

operação das instalações portuárias inseridas nas poligonais (precipuamente, arrendamentos 

portuários). 

O porto organizado é um complexo que atende tanto a necessidades de navegação, 

quanto de movimentação (seja de carga, seja de passageiros), razão pela qual é composto pela 

infraestrutura de acesso e por instalações portuárias (art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 

12.815/2013). Apesar de ser do Poder Público a responsabilidade pela manutenção da 
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infraestrutura portuária inserida na poligonal136, boa parte dos recursos para tanto decorre de 

receitas arrecadadas exclusivamente dos arrendatários (a título de outorga, tarifas portuárias 

não exigíveis dos autorizatários, dentre outros), havendo, portanto, inegável relação de 

interdependência. 

Desta forma, alterar a abrangência da infraestrutura portuária, que é de custeio 

público, com a finalidade de beneficiar autorizatários ou áreas não vocacionadas para a 

prestação de serviços portuários sob o regime de direito público (que não contribuem com 

aquelas despesas) se mostraria, no mínimo, ilegal – principalmente porque a Lei de Portos 

atual não traz previsões com tal alcance. Nos termos deste diploma legal, a "cessão onerosa de 

área e infraestrutura públicas localizadas dentro do porto organizado" caracteriza apenas os 

arrendamentos portuários (art. 2º, inciso XI), cabendo aos autorizatários única e 

exclusivamente o "direito à exploração de instalação portuária localizada fora da área do porto 

organizado", sem qualquer referência à utilização da infraestrutura em questão (art. 2º, inciso 

XII). 

Assim, por mais que a infraestrutura do porto organizado seja de uso comum, deve ser 

destinada àqueles que operam dentro dos perímetros das poligonais, podendo favorecer 

apenas acidentalmente aos que operam fora destes limites137. Ainda que os autorizatários 

possam valer-se de tal infraestrutura, ela não deverá ser implantada com vistas a favorecê-los 

– independentemente de eles serem responsáveis, também, pela prestação de serviços 

públicos portuários138. Caso contrário, estar-se-ia diante de apropriação pelos terminais 

privados de investimentos públicos, o que consistiria em infração à livre concorrência139. A 

                                                
136 V. nota de rodapé n. 50. 
137 Por exemplo, na hipótese de determinada instalação portuária externa à poligonal poder se beneficiar da 
infraestrutura portuária em razão de sua localização, de modo que para atender ao porto organizado as obras de 
infraestrutura invariavelmente atingiriam a área externa à poligonal em questão. Em complemento, sob outra 
perspectiva, veja-se o entendimento de André Castro CARVALHO: "o free rider surge quando existem muitos 
beneficiários de um determinado bem e a limitação em seu uso é praticamente inviável." (Obra citada, p. 112).  
138 Como destaca Egon Bockmann MOREIRA, “A depender do tipo de serviço outorgado, das peculiaridades do 
contrato e do fato gerador da responsabilidade, haverá vinculo maior ou menor do concedente. Uma deve ser a 
lógica naqueles serviços que envolvam a utilização e o melhoramento de bens públicos; outra nos que sejam 
desenvolvidos por meio de atividades empresariais em infraestruturas privadas. Por exemplo, o interesse 
(jurídico e econômico) e a responsabilidade do concedente na concessão de água e saneamento são muito mais 
intensos que seus equivalentes em concessões de telefonia móvel.” (Direito das Concessões..., 2010, p. 123). É 
importante relembrar, ainda, que apesar de prestarem serviços públicos os autorizatários não estão sujeitos aos 
deveres de universalidade e continuidade. 
139 Destaca-se o entendimento de Marçal JUSTEN FILHO, para quem mesmo quando os autorizatários se 
beneficiem "acidentalmente" da infraestrutura pública, haverá infração à livre concorrência, que deverá ser 
neutralizada pela intervenção estatal regulatória. Nas palavras do autor: "Não há o menor cabimento em que um 
terminal privado se aproprie de benefícios gerados pelos investimentos estatais específicos em atividades 
portuárias (...), de desembolsos realizados no interesse coletivo, de modo a lhe assegurar efeitos de redução de 
seus custos. Poderá praticar preços mais reduzidos não apenas em relação aos terminais públicos, mas também 
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Lei de Portos vigente tem como propósito estimular a concorrência, porém não se extrai de 

seus dispositivos que o desenho da poligonal, no que toca à adequação dos acessos, tenha 

propósitos concorrenciais.  

 

2.2.2 O estímulo às instalações portuárias já existentes 

 

Os impactos concorrenciais ficam com a segunda parte do parágrafo único do art. 15 

da Lei nº 12.815/2013, segundo a qual "a delimitação da área deverá considerar (...) os ganhos 

de eficiência e competitividade decorrente da escala das operações e as instalações portuárias 

já existentes."  

Para entender o alcance deste trecho legal, novamente é preciso socorrer-se da 

interpretação sistemática da Lei de Portos vigente, destacando-se, para tanto, o inciso I do art. 

3º: "[a] exploração dos portos organizados e instalações portuárias, com o objetivo de 

aumentar a competitividade e o desenvolvimento do País" deve ter como diretrizes a 

"expansão, modernização e otimização da infraestrutura e da superestrutura que integram os 

portos organizados e instalações portuárias".  

Em ambos os dispositivos o legislador está tratando de planejamento portuário140. 

Neste âmbito, resguardou expressamente tanto o desenvolvimento dos portos organizados, 

quanto as instalações portuárias previamente existentes, indistintamente141: 

 

À luz da Lei de Portos de 2013, o que realmente importa é a expansão e 

sofisticação do setor de serviços portuários como um todo - sejam esses 

serviços prestados por meio de instalações portuárias estatais 

(empreendimentos públicos, ou instalações públicas) ou não estatais 
                                                                                                                                                   
quanto aos demais terminais privados. (...) Afinal, o terminal privado se peculiariza pela sua natureza 
essencialmente privada. Não é imaginável que um terminal privado seja custeado por investimentos provenientes 
dos cofres públicos." (2015, p. 307-308). 
140 Como exposto ao final do item 1.3.1 (nota de rodapé n. 52), o planejamento setorial é composto pelo Plano 
Nacional de Logística Portuária (PNLP), pelos Master Plans dos portos públicos considerados estratégicos 
(planos diretores estratégicos), pelo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) e pelo Plano Geral de 
Outorgas (PGO), que tem como propósito, em síntese, promover a melhoria de gestão e a expansão portuária 
com vistas ao desenvolvimento nacional, mediante a identificação de necessidades de investimento e da 
competitividade de cada porto frente ao setor. Disponível em: <http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-
1/pnpl#>, Acesso em 5 de março de 2016. 
141 A Lei nº 12.815/2013 faz menção a "instalações portuárias" tanto ao tratar dos autorizatários, quanto dos 
arrendatários. A distinção entre uma e outra forma de exploração decorre exclusivamente da circunstância de a 
instalação estar localizada dentro ou fora do porto organizado (v. art. 2º, incisos II a IV). Como o parágrafo 
único do art. 15 e o inciso I do art. 3º da Lei nº 12.815/2013 não especificam de qual instalação portuária se trata, 
entende-se que suas previsões se estendem a todas as instalações portuárias existentes. 
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(empreendimentos ou instalações privados).142 

 

A grande novidade é que a expansão e sofisticação pretendidas para o setor não 

pressupõem a multiplicação das infra e superestruturas143 portuárias. Pelo contrário, a partir 

dos dispositivos legais supracitados, é possível afirmar que a política desejável para o setor 

prioriza a realização de investimentos pelos operadores já atuantes no setor. 

É neste sentido a abertura dada pelo legislador, segundo a qual deve-se expandir, 

modernizar e otimizar as estruturas "que integram" o setor, privilegiando a "escala das 

operações" e tendo em conta "as instalações portuárias já existentes". A opção legal pela 

escala das operações favorece a maior abrangência geográfica do sistema portuário e a maior 

concorrência do setor (inclusive em âmbito internacional) sem que se torne necessário, para 

tanto, estimular o ingresso de novos operadores.144  

Esta diretriz é compatível com um dado histórico relevante: a caracterização dos 

portos como monopólios naturais, tendo em vista as suas próprias características (custos fixos 

elevados em comparação à demanda)145. Desta forma, ainda que o momento seja de 

consolidação do regime de competição no setor portuário, isso não significa dizer que 

estejamos diante de um ambiente de livre concorrência, nem que a concorrência ideal para o 

setor corresponda ao aumento quantitativo de prestadores. Pelo contrário. No setor portuário, 

"a existência de muitas empresas pode gerar algum tipo de interferência (externalidade 

negativa) na oferta de serviços no mercado como um todo”146, afetando, desta forma, tanto a 

                                                
142 SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Obra citada, p. 318. 
143 Segundo Sander Magalhães LACERDA, "[o]s equipamentos para movimentação e armazenagem de 
mercadorias, tais como guindastes, esteiras e armazéns, são conhecidos como superestrutura portuária." (Obra 
citada, p. 300). Em complemento, destaca-se o entendimento da Gerência de Gestão e Desempenho Portuário da 
ANTAQ, que inclui na superestrutura portuária terrestre os pátios, vias de circulação, trilhos para guindastes e 
portêineres, silos, dentre outras edificações. Disponível em: 
<http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/palestras/out0907santosexport.pdf>, Acesso em 5 de março de 2016. 
144 “[P]ara que as empresas sejam eficientes, sob o ponto de vista produtivo, elas devem esgotar todas as suas 
possibilidades de ganhos de escala, o que, muitas vezes, faz com que uma única empresa acabe por ocupar a 
maior parte do mercado (ou demanda) disponível. Em uma linha similar, economias de escopo também tendem a 
emergir em setores de infraestrutura.” (PRATES, Cleveland. Concorrência em Setores de Infraestrutura. In: 
SENNES, Ricardo; LOHBAUER, Rosane Menezes; SANTOS, Rodrigo Machado M.; KOHLMANN, Gabriel 
Berton; BARATA, Rodrigo Sarmento (Coord.). Novos Rumos para a Infraestrutura: Eficiência, Inovação e 
Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2014, p. 74). A favor da multiplicação de instalações portuárias para 
fins de expansão do setor, destaca-se o entendimento de Eduardo Augusto GUIMARÃES, porém à propósito da 
Lei de Portos anterior. À época o autor defendia a possibilidade de os autorizatários operarem carga de terceiros 
com este fim. (Regulação dos portos no Brasil: evolução e perspectivas. In: PINHEIRO, Armando Castelar; 
FRISCHTAK, Cláudio Roberto (Org.). Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2014, p. 293). 
145 Segundo Alexandre Santos de ARAGÃO, portos são "tendencialmente monopólios naturais". (2007, p. 36).  
146 PRATES, Cleveland. Obra citada, p. 80.  
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prestação dos serviços em caráter de continuidade e universalidade147, quanto o abastecimento 

nacional148, o que permite concluir que o aumento quantitativo dos terminais não gera, por si 

só, benefícios aos usuários e ao interesse público. 

Sob outro enfoque, mas conduzindo à mesma constatação, é o entendimento de André 

Castro CARVALHO, que destaca haver, "inclusive, modelos econômicos que tentam 

demonstrar que a produtividade de uma infraestrutura nova depende da efetividade daquela já 

existente, o que reforça a importância da manutenção e conservação do estoque presente."149 

Por consequência, ao avaliar a necessidade de adaptação das poligonais o Administrador 

Público deverá ter em mente que "a melhor rentabilidade econômica se obtém pela exploração 

intensiva de cada infraestrutura portuária" e de que "a multiplicação de infra-estruturas 

portuárias somente se configura como economicamente eficiente na medida em que se 

verifique a exaustão das estruturas operacionais portuárias já existentes".150 

Como destaca Aline Lícia KLEIN, "[o]s portos demandam a instalação de 

infraestruturas de custo elevado. Não há justificativa para a multiplicação de infraestruturas se 

as instalações existentes já forem suficientes para o atendimento adequado da demanda 

existente"151. Não se justifica a maior abertura da competição se ela beneficia apenas a parcela 

mais avantajada dos usuários da public utility ou se ela permite ser utilizada pelo entrante 

apenas para se apropriar da parcela economicamente mais interessante do mercado, sem 

                                                
147 “É que, quando tratamos de utilidades públicas, a regulação econômica não pode se pautar apenas pelo prisma 
da competição. (...) A permanência e a universalização dos serviços essenciais reconhecidas como elemento 
suficiente para justificar e legitimar alguma mitigação nos mecanismos de livre competição." (MARQUES 
NETO, Floriano de Azevedo. Universalização de serviços públicos e competição: o caso do gás natural. Revista 
do Ibrac. São Paulo, v. 8, n. 4, 2001, respectivamente, p. 3 e 10-11). V. no mesmo sentido: JORDÃO, Eduardo 
Ferreira. Limites constitucionais às restrições legislativas da concorrência. Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo – REDAE. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 23, ago./set./out. 2010, 
Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-23-AGOSTO-2010-EDUARDO-
JORDAO.pdf>, Acesso em 15 de fevereiro de 2016. 
148 Em 2005, 76% do valor do comércio exterior brasileiro foi movimentado através dos portos nacionais, 
segundo Sander Magalhães LACERDA (Obra citada, p. 299). 
149 Obra citada, p. 293. Segundo o autor, "'[e]stoque de infraestrutura' é considerado como a quantidade de 
infraestrutura física existente em um determinado período." (p. 292). 
150 JUSTEN FILHO, Marçal (O regime jurídico..., 2006, p. 79). Em sentido contrário, destaca-se o 
entendimento: de Caio Cesar FIGUEIROA e André Castro CARVALHO, para quem o objetivo da regulação 
atualmente instituída no setor portuário seria provocar um "choque de oferta" (Obra citada, p. 252); e de Egon 
Bockmann MOREIRA, para quem "(...) hoje, a regulação portuária não mais pode ser exercida com vistas a 
preservar os portos então existentes (e a mantê-los tal como sempre existiram), mas sim com o escopo da 
instalação de concorrência no setor - real ou virtual - e ao compartilhamento de ganhos de eficiência." (2014, p. 
73). 
151 Obra citada, p. 401. Ainda que a autora fale em “infraestruturas”, entende-se que o raciocínio por ela 
desenvolvido é extensível às “superestruturas” portuárias. Segundo André Castro CARVALHO: "o investimento 
em infraestrutura possuirá sempre o problema de seu custo, principalmente por ele não ser recuperável - mas 
inevitável. Em média, o período de amortização de um investimento em infraestrutura estende-se durante uma 
década. Por outro lado, é um ativo durável (...)." (Obra citada, p. 288). 
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qualquer benefício para o restante dos consumidores efetivos ou potenciais.152  

Nestes termos, não é exagero afirmar que a concorrência desejável para o setor se 

destaca mais “pelo” mercado do que “no” mercado153. Deverá haver:  

 

(...) uma forte calibração entre medidas pró competição e medidas de 

preservação da estrutura de produção anterior, de modo a, no mínimo, não 

comprometer sua existência ou não comprometer sua eficiência econômica, 

razão em última instância da regulação estatal sobre atividades 

econômicas.154  

 

Em se tratando de adaptação das poligonais, para materializar estas diretrizes o Poder 

Público deverá ter em conta pelo menos dois parâmetros: áreas de expansão e a viabilidade 

locacional de cada instalação – neste último caso, atento ao impacto da assimetria regulatória 

estabelecida para o setor. São estas as peças que o Administrador Público deverá movimentar, 

embasado em estudos que assegurem que em condições normais de mercado as atividades dos 

operadores já atuantes não serão inviabilizadas pelo ingresso de prestadores no setor. 

 

2.2.3 As áreas de expansão portuária 

 

O tema das áreas de expansão decorre da percepção de que a eficiência das atividades 

portuárias pressupõe a disponibilidade de espaço físico (como exposto no item 2.2.1) – o que 

importa, também para a obtenção de ganhos de escala (conforme apregoa o parágrafo único 

do art. 15 da Lei nº 12.815/2013). Como destaca Floriano de Azevedo MARQUES NETO: 

 

Por mais que se possa demandar um aproveitamento ótimo da área 

disponível, parâmetros como capacidade de carga serão sempre limitados 

pelo espaço disponível para o armazenamento. Portanto, a limitação 

desproporcional do espaço disponível tende a, no limite, retirar a eficiência 

                                                
152 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (2001, p. 5). Prossegue o autor: “A questão de fundo, repito, não é 
o benefício da mais desabrida competição. É sim identificar quem deles se beneficiará. Assim, quando vemos 
afirmado que ‘a médio e longo prazo a opção pela concorrência é bem mais vantajosa uma vez que leva a 
serviços de melhor qualidade, por menores preços’ há que se indagar quem se beneficiará deste incremento de 
qualidade.” (p. 7). 
153 Veja-se nesse sentido: PRATES, Cleveland. Obra citada, p. 91. 
154 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (2001, p. 2). Adiante, o autor usa o termo "dosimetria da 
competição" (p. 4). 
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por gerar artificial escassez do espaço físico necessário à movimentação 

ótima de cargas.155 

 

Por isso, prossegue o autor: “a disponibilidade de espaço é fundamental, 

principalmente para armazenamento da carga e para a implantação de estruturas que 

aumentem a capacidade operacional.”156 Considerando as características do setor portuário, o 

espaço físico destinado à movimentação de cargas deve permitir a comunhão ideal entre 

capacidade e tempo de movimentação157. 

Nesse sentido, os desenhos das poligonais dos portos organizados devem contemplar 

espaços destinados ao crescimento natural das atividades portuárias, seja através da 

implementação de novas instalações portuárias, se houver estimativa de demanda que 

justifique o aumento da capacidade de operação decorrente do ingresso de novos operadores 

portuários; seja através da ampliação de determinadas instalações portuárias já existentes. 

Tudo vai depender da necessidade específica e das condições geográficas de cada porto 

público. 

O que resta saber é de que áreas se está tratando. A pergunta que deve ser respondida é 

a seguinte: ao redefinir as poligonais tendo em conta as áreas de expansão, o Administrador 

Público deverá considerar apenas a expansão dos portos públicos e das instalações portuárias 

públicas neles inseridas, ou deverá considerar, também, a eventual expansão das instalações 

portuárias privadas externas às poligonais, preocupando-se em reservar áreas para que elas 

possam se multiplicar e/ou ser ampliadas?  

Retomando o critério funcionalista exposto acima (item 2.1.2), boa parte da doutrina 

defende que somente poderão ser excluídas da poligonal áreas não destinadas e não 

destináveis à atividade portuária. Para estes autores, configuraria burla à licitação retirar 

determinadas áreas de interesse portuário das poligonais possibilitando (intencionalmente ou 

não) a sua concessão à iniciativa privada para explorá-las, para fins portuários, por meio de 

autorização.158 Isso inclusive em relação às áreas de titularidade privada inseridas nas 

                                                
155 Idem. 
156 Idem, p. 350. 
157 É o que dispõe o art. 6º da Lei nº 12.815/2013, a fim de orientar o julgamento das licitações que deverão 
acontecer no setor. Este dispositivo legal trata de “critérios relacionados intimamente com a capacidade 
operacional das áreas arrendadas ou concedidas, mas que, sem nenhuma dúvida, podem ser também utilizados de 
modo mais abrangente para delimitar a eficiência do porto organizado.” (MARQUES NETO, Floriano de 
Azevedo. Delimitação..., 2015, p. 349). 
158 Segundo Floriano de Azevedo MARQUES NETO, "[a]inda que não intencionalmente, resta claro que a 
atitude de revisar injustificadamente a poligonal contribui para que a exploração de uma área até então integrante 
do porto organizado fosse feita sem licitação." (Delimitação..., 2015, p. 352). No mesmo sentido, destaca-se o 
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poligonais – o que reforça o entendimento exposto no item 2.1.2 supra no sentido de que a 

titularidade de bens é irrelevante para a adaptação das poligonais. Como destaca Maria Sylvia 

Zanella DI PIETRO: 

  
(...) se o bem é importante para o desenvolvimento de atividades portuárias, 

ele deve ser mantido na área do porto organizado, independentemente do 

conflito. (...) Se a área em questão não cumpre os requisitos do artigo 59 

para poder ser explorada mediante autorização, esse descumprimento não 

constitui fundamento legítimo para sua exclusão da área da poligonal e 

liberá-la para exploração puramente privada.159 

 

Este entendimento, todavia, não é uníssono. Há quem defenda que não basta que as 

áreas sejam de interesse portuário para que sejam inseridas nas poligonais. Elas devem ser de 

interesse portuário e, além disso, relevantes para o desenvolvimento do porto público em 

questão.  

Assim, segundo Carlos Ari SUNDFELD e André ROSILHO, se a Administração 

Pública constatar que determinado imóvel não é relevante para o desenvolvimento do porto 

estatal, “será perfeitamente natural, e lícito, o eventual uso desse imóvel para, no regime da 

autorização, instalar-se porto não estatal.”160 Isso porque: 

 

(...) a licitude da exclusão de certo imóvel público da poligonal do porto 

organizado não será confirmada ou infirmada pelo fato de ele vir a ser 

posteriormente usado em outro empreendimento, portuário ou não. (...) A 

exclusão será regular se aquele específico porto estatal não mais necessitar 

do imóvel.161   

 

Este parece ser o entendimento adequado à Lei nº 12.815/2013, já que, como 

destacado no tópico anterior, o legislador estimulou, também, o desenvolvimento das 

                                                                                                                                                   
entendimento de Juarez FREITAS: “Jamais se poderia cogitar de alteração voltada a recortar áreas da atual 
poligonal para destiná-las a atividades portuárias em regime diverso do reservado pela Lei 12.815 à área do 
Porto Organizado. Esta não é uma das finalidades da adaptação da poligonal atual autorizada pelos arts. 68 e 15, 
parágrafo único.” (Poligonal..., 2015, p. 364). 
159 Coerente com este entendimento, a referida autora afirma inclusive que as áreas privadas que já estejam sendo 
exploradas mediante autorização fora do porto organizado poderão ser a ele integradas, por algum título 
legítimo, se o Poder Público assim desejar. (Alteração..., 2015, pp. 267-268 e 269). 
160 SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Obra citada, p. 333. 
161 SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Obra citada, p. 330. 



 
 

 

69 

instalações portuárias externas às poligonais. Desta forma, afirmar que todas as áreas 

vocacionadas à realização de atividades portuárias devem ser incluídas nas poligonais pode 

conduzir à completa inviabilização da exploração destes serviços por meio de autorizações – e 

não parece ser esta a intenção do legislador.  

Assim, mantém-se a perspectiva funcionalista, com foco, todavia, no interesse público 

portuário, conforme destacado pelos referidos autores: somente se não forem relevantes para 

o desenvolvimento do porto organizado, determinadas áreas de interesse portuário poderão ser 

destinadas à expansão das atividades portuárias externas às poligonais162. Afinal, terminais 

privados não devem se transformar em “‘terminais públicos’ não-licitados e desonerados dos 

deveres intrínsecos ao regime da prestação dos serviços públicos, atraindo arriscada e anti-

isonômica pressão competitiva em desfavor dos operadores do serviço público portuário.”163  

Esta é a compreensão compatível com o reconhecimento de que a atuação regulatória 

deve se dar “em prol do desenvolvimento da parcela pública dos serviços portuários”164, haja 

vista a titularidade da União e a noção de serviços públicos desenvolvida acima no item 2.1.1. 

Apenas residualmente, portanto, serão atendidos os interesses de expansão das instalações 

portuárias externas às poligonais, já que retirar eficiência do porto organizado não é o desejo 

do legislador. Desta forma, dada a relação entre eficiência e o espaço físico disponível, é 

possível afirmar que o caminho natural na redefinição das poligonais deve ser a ampliação do 

porto organizado e/ou das instalações públicas nele inseridas, não a sua redução165.  

Este entendimento é reforçado pelas previsões normativas relativas à ampliação das 

instalações portuárias já existentes: enquanto o parágrafo 6º do art. 6º da Lei nº 12.815/2013 

prevê a possibilidade de expansão das áreas arrendadas (portanto, relativas às instalações 

públicas portuárias) "sempre que a medida trouxer comprovadamente eficiência na operação 

portuária", o art. 35, parágrafo único, inciso II, do Decreto nº 8.033/2013 prevê a 

possibilidade de expansão das áreas relativas às instalações portuárias externas às poligonais 

como medida excepcional, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) da área original e desde 
                                                
162 Em complemento, segundo Aline Lícia Klein, “(...) para a definição da área do porto organizado, não é 
suficiente analisar a destinação que atualmente esteja sendo dada ao bem. É necessário considerar a utilidade que 
este bem apresenta dentro do planejamento do porto organizado.” (Obra citada, p. 403). 
163 ARAGÃO, Alexandre Santos de. (2007, p. 68). 
164 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Delimitação..., 2015, p. 347). 
165 Era o que já defendia César Augusto Guimarães PEREIRA à luz da MP 595/2012, que deu origem à atual Lei 
de Portos: “Deve-se extrair da MP 595 a premissa de que o porto organizado é um conceito nuclear para a 
estruturação do setor de transporte aquaviário e terrestre, pois consiste em uma referência para a organização de 
toda a cadeia de transporte. Desse modo, há uma preferência legal pela manutenção e ampliação da área do porto 
organizado, não por sua redução. (...) há uma presunção relativa em favor da manutenção ou ampliação da área 
do porto organizado; para promover sua redução, (...) o Poder Público deve superar esta presunção e demonstrar 
especificamente os fundamentos fáticos para a redução.” Obra citada. 
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que haja viabilidade locacional166. Por sua vez, o art. 7º da Portaria SEP nº 110, de 2 de agosto 

de 2013 (que regulamenta o referido parágrafo único do art. 35 do Decreto nº 8.033/2013), 

veda expressamente a ampliação de instalações portuárias privadas (exploradas mediante 

autorizações) que estejam inseridas nas poligonais – o que é coerente com a caracterização 

dos bens inseridos nas poligonais como públicos, conforme tratado no item 2.1.2. 

Em resumo, portanto, pode-se afirmar que a atuação do Administrador, no que toca ao 

tema das áreas de expansão, deve ser direcionada aos interesses do porto organizado, porém, 

sem necessariamente restringir a ele a totalidade das áreas de interesse portuário.  

Para garantir que esta diretriz não seja desvirtuada, na prática, a discricionariedade do 

Administrador deverá ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da motivação 

(conforme destacado ao início deste item 2.2), além de legitimada por instrumentos 

democráticos como as consultas públicas e audiências.167  

Somente assim será possível assegurar, por exemplo, que a eventual alteração de 

poligonal para a eliminação da atividade portuária sob o regime de direito público em dado 

local seja holisticamente mais vantajosa do que, por exemplo, o incentivo a novos 

investimentos pelos arrendatários no bojo do Porto Organizado168, não tendo como propósito 

real produzir a alteração da situação de um particular específico ou simplesmente deixando de 

observar o interesse público – “que pode estar representado pelos interesses do próprio porto 

organizado (definido como bem público e cuja expansão ficará limitada), da Administração 

Portuária (pela perda de receita), dos trabalhadores (pela perda de seus postos de trabalho).”169 

Ao ter em conta as áreas de expansão, o Poder Público deverá avaliar prioritariamente o que é 

relevante para cada porto público em questão. 

 

2.2.4 A viabilidade locacional, com enfoque na assimetria regulatória do setor 

 

Conforme exposto no começo do tópico anterior, o desenho da poligonal 

                                                
166 O tema da viabilidade locacional será tratado detalhadamente no tópico a seguir. 
167 A propósito do dever de realização de consultas públicas, destaca-se o entendimento de Juarez FREITAS, 
para quem a alteração da poligonal deve ser precedida de consulta pública capaz de explicitar, dentre outros, a 
avaliação prévia dos seus impactos econômicos, estimando inclusive eventuais indenizações. (Poligonal..., 2015, 
p. 360). 
168 FREITAS, Juarez (Poligonal..., 2015, p. 362). 
169 Segundo Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, “O desvio de poder ocorre não só quando o ato administrativo é 
praticado com finalidade diversa da prevista na regra de competência, mas também quando é praticado com 
inobservância do interesse público." (Alteração..., 2015, p. 274). No mesmo sentido é o entendimento Marçal 
JUSTEN FILHO (2015, p. 311). 
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contemplando as áreas de expansão poderá considerar tanto a implementação de novas 

instalações portuárias, quanto a ampliação das instalações portuárias já existentes. Um dos 

critérios que permite identificar se deve-se optar por uma ou outra alternativa é a viabilidade 

locacional.  

A viabilidade locacional está prevista na Lei nº 12.815/2013 a propósito das 

autorizações portuárias. Em breve síntese, o art. 12, caput e seus parágrafos, prevê que 

previamente à outorga de autorizações (e quando houver mais de um pedido em trâmite) a 

ANTAQ deverá avaliar se é possível a implantação de todas elas de forma concomitante ou se 

existe algum “impedimento locacional”.  

Considerando que a outorga de autorizações pressupõe que o interessado demonstre 

ser titular de algum instrumento jurídico que lhe “assegure o direito de uso e fruição do 

respectivo terreno” (cf. parágrafo único do art. 11 da Lei 12.815/2013), é possível concluir 

que entre os candidatos a autorizatários não existe disputa pela área de implantação das 

instalações portuárias. Logo, o tema da “viabilidade locacional”, e, por sua vez, do 

“impedimento locacional”, diz respeito única e exclusivamente à possibilidade de novas 

instalações portuárias se prejudicarem mutuamente, considerando a “região geográfica” de 

sua implantação, “o perfil das cargas a serem movimentadas” e “a estimativa do volume de 

cargas ou de passageiros”  (v. art. 9º, inciso II, e art. 11, incisos I a III, do referido diploma 

legal). É o que dispõe o Decreto nº 8.033/2013, segundo o qual “considera-se viabilidade 

locacional a implantação física de duas ou mais instalações portuárias na mesma região 

geográfica que não gere impedimento operacional a qualquer uma delas.”170  

Ainda que não haja previsão específica de “viabilidade locacional” entre os 

arrendamentos portuários e nem no que toca à relação “novas instalações versus instalações já 

existentes” (internas ou externas às poligonais), parece intuitivo concluir que o mesmo 

raciocínio também se aplica a estes casos – em especial, a partir do exposto no item 2.2.2. Ou 

seja, antes de outorgar uma nova autorização ou submeter determinada área ao procedimento 

concorrencial destinado à implantação de um novo arrendamento portuário, o Poder Público 

deverá avaliar qual impacto será gerado em relação às instalações portuárias já existentes e se 

este impacto poderá ser por elas absorvido. Se a resposta for negativa, talvez seja o caso de 

                                                
170 Por exemplo, não será viável outorgar duas autorizações para a implantação de dois terminais de contêineres 
vizinhos, se para atender à demanda da região apenas uma instalação portuária com estas características for 
suficiente. Todavia, eventualmente seja vantajoso outorgar duas autorizações para a instalação de um terminal de 
contêiner e um terminal graneleiro. Como destaca Giovanna MAYER, “a construção de um porto requer grande 
aporte de recursos. Em tese, não é economicamente viável a construção de portos com a mesma especialidade, 
em pequena distância geográfica, visando ao atendimento dos mesmos usuários." (Obra citada, p. 78). 
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reservar a área em questão para fins de ampliação das instalações portuárias já existentes. 

Assim, além de ultrapassar a premissa segundo a qual a expansão e a sofisticação do 

setor não pressupõem a multiplicação das estruturas portuárias, conforme acima exposto, o 

Administrador Público deverá demonstrar que as eventuais novas instalações não prejudicarão 

a operação daquelas já existentes, considerando tanto os parâmetros acima descritos (previstos 

nos incisos do art. 11 da Lei nº 12.815/2013), quanto a assimetria regulatória estabelecida 

para o setor. A assimetria regulatória como critério, neste contexto, se justifica por ser 

igualmente capaz de interferir na viabilidade locacional – ainda que não haja previsão legal 

expressa nesse sentido. 

Em termos gerais, “a assimetria regulatória constitui um instrumento legítimo para a 

implementação de políticas públicas em setores sujeitos à normatização estatal.”171 Sua 

finalidade é promover a competição no mercado relevante de forma eficiente – logo, em pé de 

igualdade –, estimulando o ingresso de operadores em segmentos da economia marcados pela 

presença de agentes fortemente consolidados, sem a pretensão de prejudicar ou substituir os 

prestadores submetidos ao regime de direito público172. Verifica-se em setores 

monopolizados, porque neles pressupõe-se que a situação dos entrantes é desigual, o que 

justificaria seu tratamento desigual173 – transcendendo, desta forma, a esfera dos interesses 

individuais. Como destaca Gesner OLIVEIRA: 

 

Em geral, a assimetria regulatória é utilizada como um instrumento para 

atender dois objetivos. Primeiro, preparar os agentes incumbidos pelo Estado 

de prestar os serviços em um novo ambiente, mais competitivo, 

pressupondo-se neste caso que os agentes monopolistas existentes possam se 

tornar competidores no mercado. Segundo, proteger novos entrantes contra 

provedores dos serviços previamente estabelecidos no mercado relevante, de 

forma a permitir a competição em situação de igualdade.174 

                                                
171 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Terminais portuários de uso privativo misto: as 
questões da constitucionalidade e das alterações regulatórias. Revista de Direito Público da Economia – 
RDPE. v. 10, n. 37, jan/mar 2012, p. 11. 
172 Pelo contrário, “[o] arcabouço regulatório deve ser concebido de forma a evitar que a exploração da atividade 
em um regime acabe comprometendo a sua prestação em outro regime.”. (KLEIN, Aline Lícia. Obra citada, p. 
400). 
173 "Ao se admitir a exploração em regime privado de atividade que também é explorada em regime público, 
produzindo uma assimetria regulatória, pretende-se equilibrar o jogo do mercado por intermédio da 
normatização diferenciada.” (SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. 2012, p. 12). Conforme 
Vitor Rhein SCHIRATO, “[d]e forma mais abrangente, a noção de assimetria regulatória implica na conferência 
de tratamento distinto a agentes que desempenham funções distintas.” (Obra citada, p. 187). 
174 Obra citada, p. 29.   
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Dizer que a assimetria regulatória, em regra, se presta a equilibrar o jogo de mercado, 

todavia, não significa dizer que ela sempre será a alternativa adequada para estabelecer a 

competição em setores monopolizados. Em se tratando de infraestrutura, a própria questão da 

competição como medida de eficiência não é alheia a problemas de generalização. Enquanto 

nas telecomunicações, por exemplo, esta possibilidade seria evidente, “em outras, a menor 

mutação tecnológica não impõe esse tipo de norte a ser seguido – como rodovias, aeroportos 

ou portos.”175  

No setor portuário, até o advento da Lei nº 12.815/2013 verificava-se justamente a 

tendência normativa em sentido contrário ao estabelecimento da assimetria regulatória para 

fins concorrenciais, já que, pouco a pouco, foram sendo estabelecidos limites à movimentação 

de carga de terceiros pelos autorizatários – conforme exposto nos itens 1.1.1 e 1.1.2. Esse 

movimento normativo, por sua vez, decorreu da percepção de que a concorrência sob a 

assimetria regulatória instituída no setor prejudicaria (ou poderia prejudicar) a atuação dos 

operadores submetidos ao regime jurídico de direito público, conforme reconhecido inclusive 

pelo CADE e TCU (v. itens 1.2.1 e 1.2.2). Desta forma, não é natural a conclusão de que a 

assimetria regulatória neste setor decorreria da assimetria fática, como defende, em regra, a 

doutrina176. Por consequência, não se pode afirmar que ela seria necessária para o equilíbrio 

de mercado ou para o estabelecimento da concorrência neste setor – como ponderou inclusive 

o CADE, ao enfrentar o caso paradigma acima indicado (item 1.2.1).  

O grande problema do setor portuário, no entanto, não é a simples existência da 

assimetria regulatória, mas sim os efeitos das regras que a materializam e conformam. Além 

de estarem sujeitos a grau menos intenso de regulação177 e de competirem pelo mesmo 

mercado (diante da abertura promovida pela Lei nº 12.815/2013), os autorizatários preservam 

as mesmas vantagens de quando competiam apenas de forma parcial com os operadores 

submetidos ao regime de direito público (sob a égide da Lei nº 8.630/1993) e que geraram 

disputas consideráveis – provocando a manifestação do CADE, do Tribunal de Contas da 

União e da Corte Suprema do país (conforme exposto nos itens 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.2). 

Não por outra razão, ainda hoje este é o maior ponto de discórdia na doutrina. Por um 

                                                
175 CARVALHO, André Castro. Obra citada, p. 156. 
176 Segundo Carlos Ari SUNDFELD e Jacintho Arruda CÂMARA, “[a] assimetria regulatória, portanto, é 
decorrência natural da assimetria fática. Não se pode tratar igualmente os desiguais.” (2012, p. 13). 
177 NIEBUHR, Joel de Menezes. Obra citada, p. 490. No mesmo sentido, segundo Vitor Rhein SCHIRATO, “[o] 
disposto na Lei 10.233/2001 e na Resolução ANTAQ nº 517/2005 não deixam transparecer dúvidas de que os 
agentes exploradores de terminais portuários em regime privado estão sujeitos a grau menos intenso de regulação 
do que os agentes exploradores de terminais portuários em regime público.” Obra citada, p. 187. 
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lado, há quem afirme que as normas que materializam a assimetria regulatória no setor 

portuário “podem criar ineficiências no mercado relevante ao gerar benefícios ou proteções 

mais do que promover a competição (...), favorecendo assim o agente mais ineficiente"178, ou, 

em termos mais trágicos, que "[o] regime de serviço público impõe ônus e encargos que 

podem propiciar a destruição do setor em caso de competição ilimitada com os terminais de 

uso privativo."179 Por outro lado, há quem defenda que a assimetria regulatória “não conduz, 

necessariamente, à conclusão de que a Lei de Portos atual crie um abismo entre os modelos de 

concessão e arrendamento se comparados com o modelo de autorização"180, em especial, 

porque os autorizatários também estariam submetidos a uma série de restrições181 e porque os 

arrendatários também gozariam de vantagens que não alcançam os autorizatários, como o 

maior apoio direto do Estado, por exemplo.182 

No mundo dos fatos, o próprio CADE chegou a admitir que a concorrência 

estabelecida entre autorizatários e arrendatários nestes termos poderia desequilibrar os 

contratos de arrendamento portuário. Os casos concretos mencionados no item 1.2.3, por sua 

vez, ilustram a efetiva possibilidade de este desequilíbrio acontecer, o que permite afirmar, no 

mínimo, que não há certeza no setor portuário acerca do impacto da assimetria regulatória 

nele estabelecida. Como bem destaca José Vicente Santos de MENDONÇA, “nenhuma 

argumentação abstrata é conclusiva. Alegações de fato são confirmadas ou refutadas com 

base em verificações de fatos”183. 

Firme nesta premissa é que se defende que os efeitos da assimetria regulatória 

estabelecida no setor portuário são incertos o bastante para justificar a sua consideração em 

termos de viabilidade locacional caso a caso – a fim de resguardar o serviço público portuário 

como um todo. Afinal, “o que não se pode permitir é a pura e simples imposição desta 

assimetria concorrencial – sem que, ex ante, sejam estudados, no caso concreto, os efeitos 

desta assimetria sobre o mercado.”184 Para que a exploração da atividade dos terminais 

                                                
178 OLIVEIRA, Gesner. Obra citada, p. 32.   
179 JUSTEN FILHO, Marçal (O regime..., 2006, p. 124). 
180 FIGUEIROA, Caio Cesar; CARVALHO, André Castro. Obra citada, p. 257. 
181 Tema abordado ao final do tópico 2.1.1. 
182 SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Obra citada, p. 322. Em outra obra, porém a propósito da Lei de 
Portos anterior, Carlos Ari SUNDFELD, em conjunto com Jacintho Arruda CÂMARA, já defendia que os 
"[o]peradores de terminais públicos, situados na área do porto organizado, têm posição de inegável vantagem 
competitiva em relação a outros operadores que não usufruam da infraestrutura portuária pública. Mesmo que, na 
prática, se verifique alguma vantagem oriunda da distinção de regime jurídico em favor das operadoras de 
terminais privativos, essa vantagem se legitima juridicamente." (2012, p. 13). 
183 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Obra citada, p. 128. 
184 MILANO, Célio Lucas. Portos: o novo marco regulatório e a delimitação das áreas dos portos organizados. 
In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Org.). Direito Portuário Brasileiro. São Paulo: Marcial 
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privados "não se converta em concorrência desleal com os arrendatários, será preciso atuação 

regulatória precisa e constante, de modo a evitar a configuração de situações ilegais."185  

Em um setor parcialmente publicizado, como o setor portuário, não se pode invocar o 

argumento de uma concorrência fundamentalista, desprotegendo os prestadores que operam 

sob o regime de direito público, em especial porque existe a preocupação legal com a 

eficiência do porto organizado186. Como destaca Alexandre Santos de ARAGÃO: 

 

[n]ão se trata, salvo de forma apenas mediata, de proteger os seus interesses 

[dos operadores públicos], mas sim os interesses públicos associados à 

continuidade, universalidade, modicidade com as quais estão obrigados, em 

uma atividade essencial para a coletividade. (...) essa equânime 

desigualização protege não apenas os interesses da própria concorrência leal 

e não predatória, mas, sobretudo, os interesses públicos que os arrendatários 

são obrigados a atender.187  

 

Afinal, como pondera Maria Sylvia Zanella DI PIETRO: 

 

Sendo inteiramente diversos os regimes do arrendamento e da autorização 

(...) não há como entender-se que o legislador teria deixado inteiramente a 

critério da Administração Pública incluir na área do porto organizado ou dela 

excluir determinadas instalações portuárias e infraestrutura de proteção de 

acesso ao porto organizado.188  

 

O objetivo maior é que a definição da poligonal contribua para a eficiência e 

                                                                                                                                                   
Pons, 2015, p. 415. 
185 Os autores fazem essa ressalva especificamente considerando a atuação dos terminais privados inseridos nas 
poligonais. Todavia, entende-se que o mesmo raciocínio pode ser aplicável aos terminais privados externos às 
poligonais, a depender da sua localização geográfica. (FIGUEIROA, Caio Cesar; CARVALHO, André Castro. 
Obra citada, p. 257). 
186 Segundo Floriano de Azevedo MARQUES NETO, “o estímulo à operação privada de atividade portuária, no 
âmbito desses terminais, não pode pressupor a derrocada ou esvaziamento dos portos organizados, essenciais à 
prestação pública dos serviços portuários." (Delimitação..., 2015, p. 355). No mesmo sentido pronuncia-se Aline 
Lícia KLEIN: “A concorrência entre agentes que atuam em regimes distintos não pode colocar em risco a 
prestação em regime público nem comprometer a universalização do serviço.” (Obra citada, p. 400-401). 
Também destaca-se o entendimento de Juarez FREITAS, para quem “a proposta de alteração de poligonal de 
porto organizado, criando embaraços à eficiência dos arrendatários, revela-se meio inadequado para o fim de 
ampliar a competitividade e a produtividade do sistema portuário.” (Poligonal..., 2015, p. 369). 
187 Obra citada, 2007, pp. 37 e 40. 
188 Alteração..., 2015, p. 264. Ressalva-se, por oportuno, o entendimento da autora contrário à liberação de áreas 
de interesse portuário para exploração por meio de autorizações, já previamente destacado. 
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competitividade sem comprometer a exploração sob o regime de direito público.189 Para tanto, 

a definição da poligonal deverá, também, “considerar a viabilidade de exercício da atividade 

como serviço público no ambiente de assimetria concorrencial que se verifica na atividade 

portuária.”190  

Assim, em termos objetivos, o tema da viabilidade locacional sob a perspectiva da 

assimetria regulatória pode ser enfrentado através de pelo menos duas formas. 

Em primeiro lugar, ao avaliar a viabilidade locacional segundo o critério da “região 

geográfica”, o Administrador Público deverá considerar se as instalações portuárias 

possivelmente conflitantes (futuras e atuais) estão submetidas ao mesmo regime jurídico – ou 

seja, verificar qual é a posição de ambas em relação ao desenho da poligonal (se internas ou 

externas), admitindo-se a estabilidade da poligonal. Neste contexto, a abrangência do termo 

“região geográfica” supera eventual proximidade territorial, abarcando a localização das 

instalações concorrentes em relação à poligonal. 

Em segundo lugar, ao redesenhar as poligonais o Administrador Público deve 

identificar dentre as áreas de interesse portuário quais são relevantes para o desenvolvimento 

do porto organizado contemplando (e afastando) o risco de a liberação de determinadas áreas 

para a exploração por meio do regime de autorizações prejudicar a prestação de serviços sob o 

regime de direito público em decorrência da assimetria de regimes.  

Por exemplo, imagine-se que um determinado porto público conta com um único 

terminal graneleiro. Por sua vez, o Poder Público entende que a ampliação deste específico 

terminal não será suficiente para atender à projeção de demanda existente, decidindo pela 

viabilização da instalação de um novo terminal com o mesmo perfil de carga. Tomada esta 

decisão, será preciso avaliar se a operação deste novo terminal pressupõe a assimetria 

regulatória – ou seja, se o futuro novo operador precisa da assimetria regulatória para se 

estabelecer de forma competitiva no setor –, ou se, pelo contrário, a instalação de um novo 

terminal sob assimetria regulatória prejudicará a operação do terminal público previamente 

existente, diante da concorrência em desigualdade de condições. No primeiro caso, será viável 

(e saudável) liberar determinadas áreas de interesse portuário para a exploração sob o regime 

das autorizações. No segundo caso não – em especial porque, como exposto, ao redesenhar a 

poligonal o Administrador deverá priorizar o desenvolvimento do porto organizado ou, no 

mínimo, não permitir a sua precarização.  

                                                
189 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Delimitação..., 2015, p. 348). 
190 KLEIN, Aline Lícia. Obra citada, p. 402. 
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Veja-se que não se trata de vedar a competição, mas de desenhar o ambiente 

concorrencial permitindo que a competição aconteça de forma eficiente, como pretende o 

legislador191. No exemplo descrito, a decisão pela abertura da competição já foi tomada; o que 

resta definir é se ela precisa ocorrer sob a assimetria regulatória, ou não – o que é 

perfeitamente possível a partir da redefinição das poligonais conforme prevista na Lei de 

Portos em vigor. O objetivo é impedir que “aquele arrendatário que participou de licitação, 

fez oferta vitoriosa” seja “exposto subitamente, dentro da outrora área do Porto Organizado, a 

‘player’ competidor que lhe subtrai escala, competitividade, chance de expansão, numa 

competição efetuada em moldes assimétricos e predatórios.”192  

Desta forma, ao redesenhar as poligonais considerando as áreas de expansão e a 

perspectiva de implantação de novas instalações (internas e/ou externas aos portos 

organizados), o Poder Público deverá se valer de estudos prévios de impacto regulatório, 

considerando dados mercadológicos e concorrenciais (análise cruzada da disponibilidade de 

infraestrutura, demanda, preços dos serviços e custos logísticos afetos, estabelecimento dos 

pontos de determinação de captura e perda de cargas, da cronologia dos impactos, etc.)193, de 

modo a mapear e neutralizar eventuais efeitos negativos da assimetria regulatória em cada 

porto organizado, adotando a melhor solução caso a caso – que pode representar mais 

instalações privadas, mais instalações públicas ou um equilíbrio entre ambas. A dualidade de 

regimes deve conviver “em linha com as políticas traçadas para o setor portuário.”194  

Considerando todos os critérios que se entende adequados para orientar a 

Administração Pública na definição das poligonais dos portos organizados, a partir da 

interpretação sistemática da Lei nº 12.815/2013, conforme acima exposto, e tendo em conta a 

caracterização dos serviços portuários como serviços públicos, nos termos acima propostos, 

não se pode deixar de questionar a situação ocorrida no caso concreto, relativo ao Porto 

                                                
191  Destaca-se, por oportuno, que por se tratar de ambiente regulado a vedação à competição poderia ser medida 
legítima, como ponderou inclusive o CADE ao analisar o caso abordado no item 1.2.1. Pactos de proibição de 
ingresso de novos agentes em determinados mercados são comuns, por exemplo, em casos de monopólios 
naturais, ou seja, naqueles casos em que determinado bem ou serviço só pode ser prestado de forma eficiente se 
o for por apenas uma empresa, como destaca Egon Bockmann MOREIRA (Direito das Concessões..., 2010, p. 
338). A propósito do tema, André Castro CARVALHO traz um exemplo bastante significativo: "Nos Estados 
Unidos, alguns contratos de concessão - como, v.g., o da Northwest Parkway, no estado do Colorado - contêm 
cláusula específica que barra qualquer tipo de concorrência na infraestrutura (cláusulas de "ação adversa", de 
"não competição" e de "compensação por eventos"): o concessionário pode se reservar no direito de se insurgir 
contra projetos de novas infraestruturas - ou melhoramento das existentes - que possam impactar 
economicamente durante o prazo do contrato (ou receber uma compensação financeira por conta disso, por parte 
do Estado)." (Obra citada, p. 155). 
192 FREITAS, Juarez. Poligonal..., 2015, p. 359. 
193 Isso sem falar nos estudos de ordem ambiental, sócio-econômica, dentre outros. 
194 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Delimitação..., 2015, p. 345. 



 
 

 

78 

Organizado de Paranaguá.  

Afinal, o que dizer da redefinição de poligonal por meio de decreto presidencial (sem 

número), sem embasamento em estudos técnicos de viabilidade, sem que a poligonal alterada 

estivesse desconforme os parâmetros da Lei nº 12.815/2013 e com vistas a liberar imóveis de 

particulares sem avaliar se estes imóveis seriam importantes para o desenvolvimento do porto 

público em questão? Diante deste contexto, como ficam os operadores submetidos ao regime 

jurídico de direito público no Porto Organizado de Paranaguá? Esta é a questão que será 

enfrentada no próximo Capítulo.  
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CAPÍTULO III – PERSPECTIVAS: O PRESENTE E O FUTURO 

 

O caso do Porto Organizado de Paranaguá descrito no item 1.3 envolve, a princípio195, 

duas circunstâncias em termos de impactos concorrenciais: (i) a concorrência entre a 

arrendatária TCP e a autorizatária Porto Pontal, já que o escopo de ambas é a operação de 

contêineres; e (ii) a concorrência entre os demais arrendatários que operam granéis com a 

potencial autorizatária Novo Porto (que, ao que tudo indica, operará prioritariamente granéis). 

No primeiro caso, o impacto concorrencial mais forte não decorre da alteração da 

poligonal, mas do advento da Lei nº 12.815/2013. Quando a Porto Pontal recebeu a 

autorização portuária da ANTAQ, em 1996, estava impossibilitada de operar carga de 

terceiros ou, no mínimo, somente poderia operá-la de forma complementar – conforme 

exposto no item 1.1. No entanto, com a promulgação do referido diploma legal, a Porto Pontal 

foi beneficiada com a possibilidade de operar livremente carga de terceiros, submetendo, 

desta forma, a arrendatária TCP a concorrência inicialmente não prevista. A alteração da 

poligonal, neste contexto, se prestou única e exclusivamente para consolidar a situação da 

Porto Pontal196. No segundo caso, o impacto concorrencial decorre tanto da abertura legal, 

quanto da alteração da poligonal, diante da liberação de áreas que necessariamente deveriam 

ser exploradas como serviço público por meio de arrendamento, para fins de exploração por 

meio de autorização.197 

Estas ponderações são relevantes, porque esclarecem que não é apenas a alteração da 

poligonal que deve ser considerada à guisa de solução para o caso concreto. A alteração 

legislativa igualmente tem potencial de gerar impactos relevantes em termos concorrenciais. 

Resta saber se os impactos decorrentes de cada um destes eventos podem e precisam ser 

neutralizados (e, caso as respostas sejam positivas, de que forma isso pode acontecer). 

                                                
195 Diz-se “a princípio”, porque existem diversas outras áreas liberadas a partir da nova poligonal onde poderá 
haver a instalação de terminais portuários privados, como ilustra a figura constante do Apêndice III. 
196 Consta da matéria publicada no Valor, acima referida (intitulada "Indefinição de poligonal congela 
investimento no PR”), que o interesse da Porto Pontal em ver seus terrenos excluídos da poligonal decorreria da 
sua apreensão em "cair num limbo jurídico", ante o advento da atual Lei de Portos. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/empresas/4400994/indefinicao-de-poligonal-congela-investimento-no-pr>, Acesso em 
20 de janeiro de 2016.  
197 É possível afirmar que antes da Lei nº 12.815/2013 boa parte das áreas ora excluídas da poligonal do Porto 
Organizado de Paranaguá poderiam ser exploradas por meio de autorização – porque pertenciam a particulares. 
No entanto, naquela época estas áreas só poderiam ser exploradas por meio de autorização para fins privativos 
ou mistos. Isso permite afirmar que os arrendatários que operam no Porto Organizado de Paranaguá não 
consideraram no momento do seu ingresso no setor a possibilidade de concorrer irrestritamente com 
autorizatários numa mesma área de abrangência. Isso só se tornou possível a partir dos dois eventos combinados: 
alteração legislativa e alteração da poligonal.  
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Antes, todavia, é importante destacar que enquanto a alteração legislativa é estável 

(ressalvada a possibilidade de algum dos dispositivos da Lei nº 12.815/2013 ser declarado 

inconstitucional), a alteração da poligonal pode ser questionada casuisticamente – tendo em 

conta especialmente os parâmetros expostos no Capítulo anterior. Neste ponto, os aspectos 

econômicos estão intrinsecamente ligados aos aspectos jurídicos.  

Como destaca José Vicente Santos de MENDONÇA, a partir de uma análise 

econômica será possível avaliar se a alteração de determinada poligonal é válida, inválida, ou 

válida, mas indenizável. Nas palavras do autor, será válida quando:  

 

(...) absorvível pelo trade off concorrencial entre arrendatários de portos 

organizados e autorizatários de terminais de uso privado (...), inválida, ao 

instalar insuperável regime de concorrência assimétrica fora das hipóteses 

legais, ou (...) válida, mas indenizável, ao configurar fato do príncipe.198  

 

Ou seja, a alteração da poligonal só será juridicamente aceitável se for capaz de 

promover a concorrência nos termos legais e, nesta medida, poderá ser indenizável ou não. 

No caso concreto, no que toca à alteração da poligonal, seria possível afirmar que a 

ausência de estudos de impacto, aliada à motivação declarada pela SEP (de liberar imóveis de 

particulares), nos conduz a um cenário de ilegalidade. Entretanto, não se pode descartar a 

possibilidade de, a posteriori, perceber-se que a alteração consolidada atende aos parâmetros 

do art. 15 e demais dispositivos da Lei nº 12.815/2013 mencionados no Capítulo II. Isso 

significa dizer que não seria possível, desde logo, taxar de ilegal o desenho da poligonal 

estabelecido para o Porto Organizado de Paranaguá, mas sim a forma como se chegou até ele. 

A partir deste quadro, a solução jurídica imediata seria tentar reverter a medida de 

alteração da poligonal ou, ao menos, suspender os seus efeitos até a realização dos estudos de 

impacto necessários, dando sequência aos esforços iniciados através da provocação da Justiça 

Federal do Estado do Paraná – conforme exposto no item 1.3.2 – ou provocando-se, para o 

mesmo fim, o TCU199, o CADE, o Ministério Público, ou mesmo a própria Administração, 

diante da possibilidade de exercício do poder de autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784, de 29 de 

                                                
198 Segundo o autor, “[a] análise a ser realizada deve ter por objeto a qualidade da concorrência a ser instalada 
por potencial terminal de uso privado autorizado em área, até então, circunscrita aos limites da poligonal.” (Obra 
citada, p. 127). 
199 Vide o Enunciado nº 347 do TCU: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 
constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.” 
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janeiro de 1999, e Súmula 473 do STF200).  

Todavia, firme na premissa estabelecida desde o começo deste estudo (de não 

questionar as escolhas do legislador ou do Administrador Público), não será problematizada a 

medida administrativa em si (no caso, a alteração da poligonal do Porto Organizado de 

Paranaguá). Neste contexto, as soluções de invalidação ou suspensão dos efeitos da alteração 

da poligonal estão hipoteticamente descartadas. O que interessa é conhecer quais são os 

instrumentos jurídicos ao alcance dos arrendatários para lidar com os efeitos econômicos 

decorrentes dos eventos “alteração legislativa” e “alteração da poligonal” (válida ou inválida), 

de modo a permanecer de forma competitiva no setor201. 

 

3.1 É possível falar em reequilíbrio contratual? 

 

Como exposto, são dois os eventos capazes de impactar, em termos concorrenciais, no 

funcionamento do Porto Organizado de Paranaguá: a alteração legislativa segundo a qual a 

concorrência é livre entre arrendatários, concessionários e autorizatários; e a redução 

substancial da poligonal deste porto, de modo a excluir do porto público diversas áreas com 

vocação declarada para a implantação de instalações portuárias.  

O resultado prático de ambas as medidas é idêntico: os arrendatários do Porto 

Organizado de Paranaguá estarão, no futuro, submetidos a concorrência inicialmente não 

prevista. Por mais que sejam desconhecidos os efeitos reais destes eventos – diante da 

ausência dos estudos necessários –, o histórico traçado no item 1.2 nos permite supor que os 

arrendatários serão fortemente prejudicados em sua operação202.  

Se for assim – e estes efeitos deverão ser confirmados casuisticamente –, é inegável 

que deverão ser adotadas medidas em prol dos arrendatários. A Lei nº 12.815/2013, marco 

inicial de todas estas mudanças, não tem como propósito esvaziar a operação portuária sob o 

regime de direito público (como exposto no item 2.2). Pelo contrário, ela estimula o seu 
                                                
200 In verbis: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 
201 Há possibilidade de os autorizatários também serem afetados por estes eventos. Por exemplo, a própria Porto 
Pontal poderá sofrer o impacto da alteração da poligonal caso, no futuro, outra autorizatária se instale em áreas 
inicialmente inseridas na poligonal com a finalidade de operar carga conteinerizada. No entanto, com o objetivo 
de delimitar o objeto de estudo e concentrar a análise no caso concreto, será tratada exclusivamente a condição 
dos arrendatários. 
202 É certo que modelos nada mais são do que a definição e a eleição de categorias que implicam a 
correspondente simplificação da realidade. Porém, não se pode negar que são bastante representativos dos 
principais dados do problema. (MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões..., 2010, p. 126). 



 
 

 

82 

aperfeiçoamento e a sua ampliação, resguardando as instalações portuárias já existentes. 

Ademais, as leis que regem as contratações administrativas protegem o polo privado destas 

relações. Como consequência, os arrendatários devem ter assegurada a permanência de suas 

atividades de maneira eficaz. Para isso, importam tanto os meios jurídicos a serem 

empregados, quanto o momento da sua implementação. 

 

3.1.1 Os arrendamentos portuários como contratos de concessão 

 

Para saber o que pode ser feito concretamente pelos arrendatários do Porto Organizado 

de Paranaguá, é necessário compreender como se configura a relação jurídica existente entre 

eles e a Administração. Como ponto de partida, sabe-se que se trata de relações contratuais 

(contratos administrativos). 

Os contratos de arrendamento portuário que atualmente movimentam o Porto 

Organizado de Paranaguá foram celebrados, em sua maioria, na década de 90203. Trata-se de 

contratos de longa duração (vigência aproximada de vinte e cinco anos), passíveis de 

prorrogação, oficialmente regidos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (que regula as 

licitações e os contratos administrativos) e pela Lei de Portos vigente no momento da sua 

celebração (nº 8.630/1993). Através destes contratos foram transferidas áreas aos 

arrendatários para fins de exploração na modalidade de “uso público”, sob a incumbência de 

realização de todas as benfeitorias destinadas à prestação de serviços portuários em favor de 

terceiros – o que significa dizer que estes contratos não envolvem apenas a exploração de 

serviços portuários, mas também a construção de instalações, sua conservação, modernização, 

aparelhamento e ampliação.  

Por serem contratos de longa duração, no segmento de infraestrutura e de objeto 

amplo, pressupõem investimentos elevados (no caso do TCP, o valor inicial do contrato era de 

R$150.000.000,00 – cento e cinquenta milhões de reais). A estes investimentos, soma-se o 

dever de os arrendatários remunerarem a autoridade contratante (no caso, a APPA), mediante 

o repasse de parcelas fixas e variáveis “pelo uso, gozo e fruição das INSTALAÇÕES 

PORTUÁRIAS arrendadas, assim como da infra-estrutura terrestre a ser utilizada ou posta à 

disposição do TERMINAL e dos seus usuários” (conforme previsão contratual), sendo a parte 

                                                
203 Os diversos contratos de arrendamento portuário do Porto Organizado de Paranaguá são, em essência, muito 
semelhantes. Todavia, a título de exemplo, as informações tratadas neste tópico decorrem especificamente do 
contrato de arrendamento portuário do TCP (Contrato nº 20, celebrado em 13 de abril de 1998).  
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variável calculada sobre a efetiva movimentação dos terminais. Como contrapartida, caberia 

aos arrendatários fixarem os preços e auferirem receitas pela prestação dos serviços portuários 

ao longo dos (pelo menos) vinte e cinco anos de exploração.  

Esta fixação de preços, no entanto, não é livre. Por se tratar de serviços públicos e de 

exploração na modalidade de “uso público”, como exposto, a APPA estabeleceu 

contratualmente os preços máximos a serem praticados por cada serviço prestado. Além disso, 

preocupada com a continuidade da prestação dos serviços e com o cumprimento de metas de 

qualidade igualmente fixadas no contrato, a APPA previu a incidência de multas na hipótese 

de os arrendatários não cumprirem os deveres de movimentação mínima estimados no 

contrato – de acordo com as propostas comerciais apresentadas pelos próprios arrendatários 

quando das contratações.  

A atenção da APPA com a movimentação mínima é tão grande, que a multa chega a 

ser correspondente ao dobro do valor da parcela variável de sua remuneração. Ou seja, se o 

arrendatário não movimentar seu terminal atendendo pelo menos os menores quantitativos 

estipulados no contrato, deverá pagar à APPA o dobro do que pagaria em condições normais 

(em termos de parcela variável). No caso do TCP, por exemplo, se atender à movimentação 

mínima contratualmente prevista, deverá repassar à APPA o valor de R$ 15,00 (quinze reais) 

por cada contêiner movimentado no mês; caso contrário, deverá pagar à APPA, a título de 

multa, R$ 30,00 (trinta reais) por cada contêiner não-movimentado – a ser apurado no ano 

civil subsequente ao ano base da movimentação. 

Ao longo de todo o contrato este tema da movimentação mínima é tratado como 

responsabilidade exclusiva (risco) do arrendatário, mas há duas “válvulas” de segurança. A 

primeira é a previsão, logo no começo do contrato, de exclusividade na realização de 

operações portuárias na área arrendada, afastando, desta forma, a possibilidade de imposição 

de compartilhamento de infraestrutura em benefício de outros operadores portuários ou 

mesmo de concorrentes (essential facilities)204. A segunda, é a possibilidade de reposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato na hipótese de ocorrência de circunstâncias de 

força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato da Administração – ocasiões em que o 

arrendatário estará igualmente exonerado do cumprimento das obrigações emergentes do 

contrato (ressalvada a possibilidade de os riscos relativos a este eventos serem seguráveis por 

                                                
204 Há um potencial conflito, neste ponto, em relação ao que dispõe o Decreto nº 8.033/2013 que regulamenta a 
atual Lei de Portos, segundo o qual “[o]s contratos de concessão e arrendamento deverão resguardar o direito de 
passagem de infraestrutura de terceiros na área objeto dos contratos, conforme disciplinado pela Antaq e 
mediante justa indenização.” (art. 23) 
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apólices comercialmente aceitáveis, ocasião em que não seria devida a recomposição do 

equilíbrio contratual pela via administrativa, conforme previsão contratual). Ultrapassadas 

estas possibilidades, a solução prevista para o descumprimento da movimentação mínima é a 

rescisão contratual (caducidade do contrato), com a reversão de bens em favor da APPA. 

Estas informações permitem pelo menos duas constatações: os próprios contratos de 

arrendamento portuário orientam como proceder nos casos de ocorrência de determinados 

eventos de desequilíbrio contratual – atraindo, em larga medida, a incidência do art. 65, inciso 

II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993205 –; e estes contratos não se caracterizam como contratos 

de arrendamento comuns. 

Os contratos de arrendamento comuns nada mais são do que contratos de cessão de 

uso de bens, para fins de exploração particular. Assemelham-se, nesta medida, aos contratos 

de locação, tanto que o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispõe acerca 

dos bens imóveis da União, prevê que os contratos de locação serão considerados 

arrendamentos “quando objetivada a exploração de frutos ou prestação de serviços” (art. 64, 

parágrafo 1º)206. Ainda que haja a previsão de prestação de serviços neste diploma legal, este 

não é o foco nos arrendamentos comuns e não há nenhum indicativo de que se trate da 

prestação de serviços públicos. Por isso é possível afirmar, com segurança, que os contratos 

de arrendamento comuns não se confundem com a delegação a particulares da prestação de 

serviços públicos. 

Por definição, os contratos de arrendamento portuário se assemelham aos contratos de 

arrendamento comuns. Nesse sentido destaca-se o inciso XI do art. 2º da Lei nº 12.815/2013, 

segundo o qual arrendamento é a “cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas 

dentro do porto organizado, para exploração por prazo determinado”. No entanto, diante de 

todo o exposto no Capítulo II, aliado à configuração dos contratos de arrendamento portuário 

conforme acima descrito, é possível concluir que na prática os arrendamentos portuários se 

distanciam substancialmente dos arrendamentos comuns, já que sua ênfase não recai no uso e 

exploração do bem público arrendado, mas na prestação de determinada atividade ao público 

                                                
205 In verbis: “Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: (…) II - por acordo das partes: (…) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, 
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” 
206 A Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, aperfeiçoa esta previsão ao dispor em seu art. 21 que a cessão de bens 
da União sob o regime de arrendamento poderá ser realizada observando “como prazo de vigência, o tempo 
seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento”. 
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(ainda que esta prestação se dê através do uso do bem público em referência). No setor 

portuário, “o uso e a exploração do bem são instrumentais à delegação da gestão dos terminais 

portuários”207, que por sua vez deverá observar uma série de direitos e obrigações típicas de 

prestadores de serviços públicos, "como a observância da igualdade entre os usuários, da 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade de preços", reversão de bens, concorrência e mutabilidade no 

interesse da Administração.208   

A partir destas constatações, há quem defenda que os arrendamentos portuários são 

contratos de cessão de uso de bens públicos que podem abranger contratos de concessão de 

serviços públicos – e, nesta medida, estar-se-ia diante de duas contratações distintas, ainda 

que relacionadas ou formalizadas em um único instrumento209. Por outro lado, há quem 

defenda que os arrendamentos portuários são, em essência, concessões ou subconcessões210 

de serviços públicos, já que efetivamente há uma única contratação que, por sua vez, segue a 

mesma lógica econômica das concessões211. Por fim, há aqueles que defendem que o 

                                                
207 ARAGÃO, Alexandre Santos de (2007, p. 13).  
208 MAYER, Giovanna. Obra citada, p. 108. 
209 Nesse sentido, segundo Marçal JUSTEN FILHO, o arrendamento não transfere automaticamente a delegação 
da prestação do serviço público. Arrendamento e concessão de serviço público não se confundem e 
consubstanciam, no setor portuário, dois momentos distintos. Tanto é assim, que o art. 14, parágrafo 3º, da Lei nº 
10.233/2001 dispõe que as outorgas de concessões podem estar ou não aliadas a contratos de arrendamento. Nas 
palavras do autor: "o arrendamento não se confunde com a concessão e não tem por finalidade promover a 
delegação de competências estatais. Por isso, afigura-se aconselhável que se passe a promover a diferenciação 
formal entre essas figuras jurídicas, ainda que haja um único e mesmo instrumento de formalização. Mais 
precisamente, a figura do arrendamento de terminal portuário público envolve uma concessão de serviço público. 
Há o arrendamento de bens propriamente dito, que não se confunde com a delegação ao particular da prestação 
do serviço público." (O regime..., 2006, p. 117 e 120). Em outra obra, o autor reforça a possibilidade de haver 
contratos de arrendamento portuário sem a correspondente prestação de serviços públicos: "o arrendamento da 
área portuária pode ser vinculado a uma concessão de serviço público. Mas essa não é uma necessidade." (2015, 
p. 302). 
210 Fala-se em “subconcessão” porque a Lei nº 12.815/2013 prevê a figura da concessão para a cessão onerosa de 
todo o porto organizado, de modo que aos arrendamentos portuários caberia tão somente a cessão de parte do 
porto organizado (as instalações portuárias). 
211 Como destaca Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, “se a exploração do terminal portuário fosse considerada 
serviço público de titularidade da União, o contrato cabível seria a concessão de serviço público; se fosse 
considerada atividade econômica de natureza privada, o contrato cabível seria a concessão de uso e exploração 
de bem público (tal como ocorre com a exploração de petróleo e com a exploração de rodovias). Contudo, no 
mesmo contrato pode haver os dois objetos: a cessão do bem e a exploração da atividade. Daí o legislador falar 
ora em arrendamento, ora em concessão, mostrando a sua confusão ou indefinição sobre a matéria. (...) no 
entanto, por alguns dispositivos, pode-se perceber que se trata de concessão de serviço público.” (Parcerias..., 
2015, p. 482). Ainda, segundo Odete MEDAUAR, através do arrendamento "o poder público transfere a gestão 
operacional de um serviço público a particular (arrendatário), para que este o explore por sua conta e risco, 
colocando à sua disposição um imóvel público ou um complexo de bens públicos, vinculados ao serviço; por 
exemplo: o arrendamento em matéria de portos (Lei 12.815/2013)." (Direito Administrativo Moderno. 18ª Ed. 
rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 375). Destaca-se também o entendimento de Caio 
Cesar FIGUEIROA e André Castro CARVALHO, para quem o arrendamento é considerado uma subconcessão 
de serviço público, porque deverá observar preceitos de qualidade e universalidade e, por outro lado, faz jus ao 
equilíbrio econômico-financeiro. (Obra citada, p. 256). Para Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO e Rafael 
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arrendamento portuário é “nova forma contratual administrativa, atípica, híbrida, mista"212, 

posto que:  

 

(...) o contrato de arrendamento portuário apresenta características de 

contrato de concessão de serviço público e características do contrato de 

concessão de uso de bem público, visto que a atividade versada pelo contrato 

é uma atividade pública – decorre da própria lei a vocação do uso público do 

arrendamento – e a instalação física do terminal sobre o qual será outorgado 

o arrendamento constitui bem público.213 

  

Independentemente de haver duas figuras contratuais relacionadas, concessão 

travestida de arrendamento ou uma forma contratual híbrida, o que se extrai de denominador 

comum de todos estes entendimentos é que existem traços de concessão de serviços públicos 

nos arrendamentos portuários robustos o suficiente para atrair, nestas contratações, a 

incidência da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (que rege as concessões de serviços 

públicos).  

Assim, por mais que formalmente haja exclusivamente a indicação da Lei nº 

8.666/1993 como diploma legal de regência nos contratos em vigor no Porto Organizado de 

Paranaguá, na formalização de licitações em arrendamentos portuários “serão aplicáveis, 

igualmente, os dispositivos regentes do processo de licitação e da formalização do contrato 

previstos na Lei 8.987/95 em razão da aproximação dos contratos de arrendamento portuário 

aos contratos de concessão de serviço público.”214 Não por outra razão, a própria Lei nº 

12.815/2013 explicitou esta orientação, indicando em seu art. 66 que “[a]plica-se 

                                                                                                                                                   
Véras de FREITAS, tratar-se-ia de uma “subconcessão imprópria”, parafraseando Marçal JUSTEN FILHO, 
principalmente se a função de autoridade portuária for exercida por um concessionário (ao invés do Poder 
Público). (Obra citada, p. 84). Neste contexto é interessante mencionar a colocação de Alexandre Santos de 
ARAGÃO no sentido de que a doutrina estrangeira usa o termo “arrendamento” para se referir às concessões 
cuja infraestrutura já havia sido previamente construída, restando ao arrendatário apenas sua exploração e 
manutenção. (2007, pp. 16/17). 
212 MAYER, Giovanna. Obra citada, p. 107. A autora também cita o entendimento de Gonzáles BORGES, para 
quem os arrendamentos portuários seriam “concessões remuneradas de uso de bem público” posto que “no 
arrendamento portuário não há apenas o uso do bem público para uma finalidade particular, pois o bem também 
se destina à exploração de frutos e exploração de serviço qualificado como público pela Constituição.” (p. 106-
107)  
213 Trecho extraído da obra de Vitor Rhein SCHIRATO, citando Floriano de Azevedo MARQUES NETO e 
Fábio Barbalho LEITE (2008, p. 179). No mesmo sentido, destaca-se o entendimento de Eduardo Augusto 
GUIMARÃES a partir da Lei de Portos Revogada: “embora a Lei dos Portos associe essa exploração a um 
contrato de arrendamento, fica claro, por sua enumeração das cláusulas essenciais desse contrato, que se trata 
também de um contrato de concessão para a prestação de serviço.” (Obra citada, p. 296). 
214 SCHIRATO, Vitor Rhein. Obra citada, p. 180. 
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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.”215  

Como consequência do reconhecimento de que os arrendamentos portuários não são 

meros contratos administrativos (de arrendamento) comuns, tem-se a necessidade de se 

preservar a equação econômico-financeira destes ajustes durante toda a sua vigência, 

atendendo-se ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição (que prevê a necessidade de 

serem mantidas “as condições efetivas da proposta”)216, e no art. 10 da Lei nº 8.987/1995 

(pelo qual “[s]empre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu 

equilíbrio econômico-financeiro”).  

Trata-se de normas que ganham reforço no setor portuário a partir das previsões da 

Resolução nº 3.220, de 8 de janeiro de 2014, da ANTAQ, que dispõe acerca da recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento portuário, destacando-se 

aquelas segundo as quais “o prazo do arrendamento deverá ser suficiente para a amortização 

dos investimentos”, observado o limite de vinte e cinco anos (art. 6º), e “[c]onsidera-se 

mantido o equilíbrio econômico-financeiro sempre que for comprovado o atendimento às 

condições estabelecidas no contrato e mantida a alocação de riscos nele estabelecida” (art. 

7º).217 

A identificação das “condições do contrato” ou “condições efetivas da proposta”, nos 

termos das normas supramencionadas, não se limita às cláusulas contratuais, mas abrange, 

igualmente, a proposta comercial apresentada pelo próprio arrendatário quando da 

contratação. As propostas comerciais, por sua vez, embasam-se em projeções de 

movimentação dos respectivos terminais e, por consequência, estimativas de receitas, 

                                                
215 Aqui é relevante trazer o entendimento segundo o qual, em se tratando de concessões, a Lei nº 8.666/1993 
tem caráter apenas complementar, diante da especialidade da Lei nº 8.987/1995: “[a] licitação e os contratos de 
concessão são especiais em relação aos contratos administrativos ordinários. Mas a aplicação de ambas as leis 
presume a coexistência harmônica entre as normas (não necessariamente a intransponível revogação), exceto se a 
matéria for expressamente revogada ou se a nova lei se referir em específico ao tema tratado pela anterior (como 
se dá em muitos dispositivos da Lei 8.987/1995).” (MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões..., 
2010, p. 54). 
216 GARCIA, Flavio Amaral; FREITAS, Rafael Véras de. Obra citada, p. 250. Neste ponto é relevante destacar o 
entendimento de Maurício Portugal RIBEIRO, para quem “não há na Constituição Federal nenhuma menção à 
garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. O dispositivo constitucional que a 
doutrina jurídica geralmente aponta como gênese normativa do equilíbrio econômico-financeiro (art. 37, 
inc. XXI, da CF) é bastante claro e garante apenas “a manutenção das condições efetivas da proposta”. 
(Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 108). Destaca-se 
também o entendimento de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, para quem o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
não seria aplicável às concessões diante da ausência de referência expressa. (Parcerias..., 2015, p. 109). 
217 Por previsão expressa do art. 19 desta Resolução, suas disposições são plenamente aplicáveis aos contratos de 
arrendamento portuário celebrados antes da vigência da Lei nº 12.815/2013. 
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dispêndios e demais dados destinados a atestar a viabilidade econômica de cada 

empreendimento218 – o que permite afirmar que circunstâncias que impactem nestas projeções 

também são capazes de afetar o equilíbrio econômico-financeiro contratual. 

Não se quer dizer, com isso, que qualquer alteração no mundo dos fatos que impacte 

nestes contratos será suficiente para ativar os mecanismos de reequilíbrio contratual – até 

porque, na condição de concessões de serviços públicos, os arrendamentos portuários 

transferem aos empreendedores privados parte dos riscos do empreendimento219, dentre os 

quais se destacam, sem sombra de dúvidas, aqueles relativos à álea empresarial (como dispõe 

o art. 17 da referida Resolução da ANTAQ).  

O que se quer dizer, é que os eventos capazes de ensejar o reequilíbrio destes contratos 

devem ser compreendidos sob uma perspectiva um pouco mais ampla do que a alocação de 

riscos dos arrendamentos portuários em vigor no Porto Organizado de Paranaguá (restrita às 

circunstâncias de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato da Administração, como 

exposto) e do que a previsão do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. Como 

destaca Egon Bockmann MOREIRA: 

 

(...) nas concessões a competência para alterações vai muito além da Lei 

8.666/1993 (máxime no art. 65, a delimitar numerus clausus as modificações 

ditas quantitativas e qualitativas). As normas da Lei de Licitações que 

circunscrevem as alterações não se aplicam ao regime concessionário 

(restrições interpretam-se restritivamente). Não se está diante de singela 

balança de encargos e receitas, nem tampouco frente a desembolso de verbas 

do erário, mas sim de fluxos de caixa projetados para mais de 10 anos. (...) 

Ao contrário da Lei 8.666/1993, a Lei Geral de Concessões ampliou as 

hipóteses de modificação contratual e os respectivos limites, não se 

submetendo às amarras dos contratos administrativos ordinários. O mesmo 

se diga quanto às conseqüências.220 

                                                
218 Nesse sentido destaca-se que o art. 3º da Resolução nº 3.220/2014 da ANTAQ prevê que os arrendamentos 
portuários sejam sempre precedidos da elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
(EVTEA), que deverá compreender, dentre outros, a “projeção do fluxo de carga e/ou de passageiros 
representativo das expectativas da demanda que se pretende atender, cujas bases devem estar fundamentadas em 
análises de mercado e informações de fontes reconhecidas e idôneas.” (inciso VII). 
219 Segundo Pedro Costa GONÇALVES, Licínio Lopes MARTINS e Bernardo AZEVEDO a propósito da 
experiência da União Européia, “para o direito comunitário, as concessões não se distinguem pelo objecto, mas 
tão-só pelo critério da transferência do risco de exploração. (...) Nestes termos, sem álea económico-financeira, 
sem risco, não há, portanto, na perspectiva da Comissão, contrato de concessão - há sim, mero contrato público." 
(Obra citada, p. 159). 
220 Direito das Concessões..., 2010, p. 379-380. 
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Fixada mais esta premissa, resta saber o que significam os eventos “alteração 

legislativa” e “alteração da poligonal” diante dos arrendamentos portuários em vigor no Porto 

Organizado de Paranaguá. 

 

3.1.2 Caracterização jurídica da “alteração legislativa” e da “alteração da poligonal” 

 

Desde o começo deste Capítulo III destacou-se que os eventos “alteração legislativa” e 

“alteração da poligonal” tem como consequência comum a submissão dos arrendatários do 

Porto Organizado de Paranaguá a concorrência não prevista quando da celebração dos 

respectivos contratos de arrendamento portuário e que esta circunstância tem o potencial de 

prejudicar os arrendatários em termos operacionais. Juridicamente, isso significa dizer que o 

ambiente considerado no momento da decisão de contratar se modificou a ponto de poder 

afetar a equivalência das prestações contratuais ou a realização do fim destes contratos. 

Em contratos de longo prazo, como os arrendamentos portuários, a mutabilidade é a 

regra. É impossível afirmar que não haverá, ao longo dos anos, alterações circunstanciais que 

impactem nestas contratações ou mesmo a necessidade de adequar estes contratos às 

mudanças decorrentes da passagem do tempo, já que se trata, em essência, de contratos 

incompletos221. Sob esta perspectiva, portanto, a flexibilidade contratual é desejável – senão 

necessária.  

Todavia, nem tudo pode ser flexível ou mutável, sob pena de gerar o efeito contrário – 

ou seja, tornar inviável a realização do objeto contratual. Justamente por isso, a Lei resguarda 

a economia destes contratos – conforme dispositivos destacados no tópico anterior –, 

protegendo, desta forma, não apenas a condição do particular que contrata com a 

Administração, mas a prestação do serviço público subjacente (em termos de continuidade, 

universalidade, atualidade, eficiência, dentre outros). Em outras palavras, por serem 

dominados pela ideia de interesse público, estes contratos são mutáveis e, nesta medida, tem 

como contrapeso o princípio do equilíbrio econômico-financeiro contratual222, afinal: 

                                                
221 “[J]ustamente no sentido de dependerem de inúmeros fatores alheios à vontade das partes.” (MARQUES 
NETO, Floriano de Azevedo; CUNHA, Carlos Eduardo Bergamini. O equilíbrio econômico-financeiro nos 
contratos administrativos de concessão rodoviária e o caso dos riscos inseguráveis. In: COUTINHO, Diogo R.; 
ROCHA, Jean-Paul Veiga da; SCHAPIRO, Mario G (Coord.). Direito econômico atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 27).  
222 Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência do STJ o seguinte julgado relativo ao serviço público de energia 
elétrica, bastante elucidativo: "Tenho decidido, reiteradas vezes, pela necessidade de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos, porque o interesse público não deve se resumir à contenção de tarifas, sendo 
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A concessão não é singela alternativa institucional para prevenir déficits 

públicos e/ou gerar lucros às pessoas privadas. Trata-se de instrumento de 

cooperação e complementaridade público-privada, em que os interesses são 

horizontalmente alinhados e compostos, com vistas à prestação de serviço 

público cuja adequação persista no tempo.223 

 

O que precisa ser compreendido desde logo é que a economia destes contratos está 

atrelada, também, à alocação de riscos contratuais. Não obstante ser incerta a ocorrência de 

riscos, eles podem ser estimados e projetados e, nesta medida, são “precificáveis”. “A prévia 

determinação dos riscos permite a sua quantificação econômica (a apreciação dos custos deles 

oriundos e do preço a ser pago para a sua prevenção e/ou indenização)”224, razão pela qual os 

riscos alocados compõem a relação de proporção estabelecida entre os custos e o retorno 

prospectados pelo arrendatário desde o procedimento concorrencial – inserindo-se, nesta 

medida, nas condições do contrato ou condições efetivas da proposta mencionadas ao final do 

tópico anterior. 

Daí a conclusão de que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual 

não se restringe à avaliação do retorno do investimento ou à concretização do lucro estimado 

do empreendimento. Pelo contrário, “[a] situação subjetiva do particular é irrelevante para 

                                                                                                                                                   
evidenciado, também, na continuidade do fornecimento de energia, na manutenção do contrato de concessão do 
serviço público, de modo a viabilizar investimentos no setor, para que o país não volte à escuridão." (Suspensão 
de Liminar e de Sentença nº 162/PE, Corte Especial, Relator Ministro Edson Vidigal, publicado no DJ 
1º.08.2006). Destaca-se, ainda, o entendimento de Marçal JUSTEN FILHO, para quem "[a] tutela ao equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar a própria Administração. Se os 
particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular 
propostas mais onerosas." (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16ª Ed., Rev., 
Atual. e Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1013). 
223 MOREIRA, Egon Bockmann (Direito das Concessões..., 2010, p. 38-39). Segundo Mauricio Portugal 
RIBEIRO, “[o] sistema de equilíbrio econômico-financeiro tem basicamente três funções: a) desestimular a 
realização de alterações oportunistas pelo governante, exigindo que qualquer alteração seja devidamente 
compensada; b) proteger, estabilizar e dar cumprimento ao cerne do contrato, permitindo que seja dado 
cumprimento adequado à matriz de riscos ao longo do tempo; c) possibilitar a realização de alterações no objeto 
(quantitativa, v.g., aumento da área em que o serviço é prestado, e qualitativas, ex. mudança nos níveis de 
serviço etc.) e em outros aspectos do contrato para adequá-lo às necessidades e mudanças consequentes da 
passagem do tempo.” (Obra citada, p. 105). 
224 MOREIRA, Egon Bockmann. Riscos, Incertezas e Concessões de Serviço Público. In: CUÉLLAR, Leila; 
MOREIRA, Egon Bockmann. Estudos de Direito Econômico. Vol.2. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 104/105. 
No mesmo sentido, segundo Pedro MELO, “o risco deve ser entendido como um evento incerto, mas previsível e 
de efeitos positivos ou negativos”, sendo incerto, porque pode ou não se verificar, "acrescendo que, a ocorrer, 
não se vislumbram com exactidão as suas consequências"; e sendo previsível, sob pena de suas consequências 
não poderem ser assumidas, já que "só se pode  'correr o risco' de alguma coisa que se prefigura que possa vir a 
ter lugar, portanto, de alguma coisa verosímil num plano de normalidade. Consequentemente, pode dizer-se que 
o risco acaba onde começa a imprevisão." (A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras 
Públicas. Coimbra: Almedina, 2011, p. 74) 
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identificar o conteúdo da equação econômico-financeira."225 Como destaca Maurício Portugal 

RIBEIRO, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão é garantido desde 

que seja mantida estável a conexão entre o objeto contratual, o conjunto de riscos transferido 

ao parceiro privado e a remuneração prevista no contrato226. São estes os elementos que, 

combinados, compõem a equação econômico-financeira contratual e, de maneira mais ampla, 

configuram as bases da contratação. Como destaca Marçal JUSTEN FILHO, “[o] equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato administrativo significa a relação (de fato) existente entre o 

conjunto dos encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente."227 Sob a 

perspectiva acima defendida, os riscos alocados, assim como as obrigações voltadas à 

realização do objeto, inserem-se no contexto dos encargos contratuais. O que os contratos 

fazem (ou devem fazer), portanto, é distribuir entre as partes a responsabilidade por gerir 

determinados riscos.  

Nesta tarefa, a lógica, via de regra, é a alocação dos riscos à parte que tenha melhores 

condições de preveni-lo (inclusive influir na probabilidade da sua ocorrência) e/ou remediar 

os efeitos indesejáveis decorrentes da sua materialização, reduzindo ou eliminando as chances 

de externalização de custos.228 O objetivo da alocação de riscos é garantir a eficiência na 

gestão do objeto contratual, desestimulando as partes a agirem de forma oportunista229. De 

toda sorte, por trás deste objetivo altruísta, manifesta-se de maneira bastante intensa a 

perspectiva econômica da alocação de riscos contratual, de modo que ainda que não tenha 

como propósito imediato distribuir custos, esta acaba sendo uma de suas consequências. 
                                                
225 JUSTEN FILHO, Marçal (2014, p. 1012). 
226 Nestes termos, segundo o referido autor, o “[a] função, portanto, do sistema de equilíbrio econômico-
financeiro é o cumprimento permanente da matriz de riscos contratual”, de modo que o art. 10 da Lei nº 
8.987/1995 “em outras palavras, diz que é o contrato de concessão que estabelece as condições de cumprimento 
do seu equilíbrio econômico-financeiro”. (Obra citada, p. 79 e 108).  
227 Comentários..., 2014, p. 1011. 
228 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Obra citada, p. 81. Segundo Egon Bockmann MOREIRA, “o risco e a sua 
avaliação não pertencem ao mundo do Direito. (...) O que o mundo do Direito detém em relação ao fato risco é a 
possibilidade de desenvolver instrumentos jurídicos que inibam a sua incidência (p. ex., normas da ABNT para a 
execução de obras) e/ou possibilitem a administração dos efeitos dele decorrentes (p. ex., seguros), bem como a 
atribuição subjetiva da gestão daquela parcela do negócio que pode dar margem ao risco e respectiva 
responsabilização pelo evento (alocação contratual).” (Estudos..., 2010, p. 103). Nos contratos de arrendamento 
do Porto Organizado de Paranaguá essa parece ter sido a lógica seguida, já que, como exposto, determinados 
eventos foram alocados ao parceiro público para fins de reequilíbrio contratual, salvo na hipótese de os riscos 
relativos a estes eventos serem seguráveis por apólices comercialmente aceitáveis.  
229 "A alocação parte da premissa de que nenhum dos contratantes pode ser completamente blindado em relação 
às diversas áleas do empreendimento, pois ‘se alguém é totalmente protegido contra perdas, não tem o incentivo 
de adotar medidas para reduzir sua exposição’, sendo estimulado a agir com oportunismo. (...) Se não é 
adequado blindar os contratantes, também não é correto extrapolar os limites de sua capacidade de administração 
de riscos." (ZANCHIM, Kleber Luiz. Contratos de Parceria Público-Privada (PPP): Risco e Incerteza. São 
Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 147-148). Ainda, segundo Maurício Portugal RIBEIRO, “uma das funções do 
sistema de equilíbrio econômico-financeiro é mitigar o risco de mudanças no contrato realizadas por 
oportunismo político.” (Obra citada, p. 106). 
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Como esclarecem Floriano de Azevedo MARQUES NETO e Carlos Eduardo Bergamini 

CUNHA: 

 

Assim é que a repartição de riscos contratuais entre os contratantes, embora 

também não se confunda com o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos administrativos, com ele se liga de forma elementar, na medida em 

que na ocorrência de algum evento que desequilibre a equação contratual 

original, torna-se importante saber qual das partes suportará os ônus 

econômico-financeiros decorrentes. Em outras palavras, quando se constata 

que o contrato se encontra desequilibrado pela ocorrência de algum evento, 

há a necessidade de saber se houve previsão dessa superveniência no ajuste e 

a quem cumpre suportar total ou parcialmente os seus efeitos. 

Consequentemente, caso alguma das partes tenha se responsabilizado 

contratualmente pelo evento desequilibrador da equação contratual, a ela 

caberá arcar com a sua recomposição. Portanto, a divisão de riscos 

contratuais se mostra intimamente ligada com a noção de equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato justamente na medida em que perpassa a 

interpretação de eventos aleatórios havidos durante a sua execução de modo 

a permitir a identificação de qual parte deve arcar com determinado encargo 

para fins de manutenção das bases contratuais.230 

 

Esta passagem deixa transparecer que em contratos administrativos de longa duração 

nem sempre os riscos previsíveis são alocados. Além disso, por vezes, os riscos previsíveis 

(ou até mesmo previstos) se manifestam em uma dimensão imprevisível231. Outras vezes, 

está-se diante de eventos que impactam substancialmente nos contratos e que não se 

caracterizam como riscos, mas como incertezas232. Por mais que não sejam determináveis e 

nem quantificáveis a priori, estas circunstâncias também exigem cautela, diante da intenção 

acima destacada de ver mantida a continuidade de modo eficaz destas contratações. Por isso, 

                                                
230 Obra citada, p. 29. 
231 Alguns contratos prevêem cláusulas contemplativas de alterações das circunstâncias. "Isto dito, verifica-se 
que as cláusulas específicas de alteração das circunstâncias deixam em aberto três questões: - a sua natureza; - o 
problema das alterações que caiam fora do seu âmbito; - o problema das alterações que, caindo no seu âmbito, 
ultrapassem, pela sua intensidade, o que as partes terão previsto." (CORDEIRO, António Menezes. Contratos 
Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro. 
Cadernos O Direito. Nº 2, Lisboa: Almedina, 2007, p. 106). 
232 "[R]isco e incerteza são elementos do aleatório. Retirado o risco, que se conhece, resta a incerteza, que se 
desconhece. (...) Quanto maior for o número de variáveis em dado evento, mais distante do risco e mais perto da 
incerteza estaremos". (ZANCHIM, Kleber Luiz. Obra citada, p. 41). 
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o tema das áleas ordinária e extraordinária dos contratos administrativos aponta como 

extremamente relevante em se tratando de solução de reequilíbrio que extrapole a alocação de 

riscos contratual (especialmente diante do dever de manutenção das condições objetivas da 

avença – as bases da contratação). “[A]plicam-se as teorias das áleas ordinária, extraordinária 

e econômica em eventos relativos a riscos não assumidos ou a eventos que até desafiem a 

repartição de riscos assumida por poder concedente e concessionária.”233 

Como destacam Floriano de Azevedo MARQUES NETO e Carlos Eduardo Bergamini 

CUNHA, o termo “álea” pode ser compreendido como significativo de evento futuro que 

influencia a economia de determinado contrato administrativo, instaurando um risco e/ou 

probabilidade de perda concomitante à de lucro – razão pela qual está intimamente ligado ao 

princípio do equilíbrio econômico-financeiro contratual.234 

À álea ordinária correspondem os riscos normais do empreendimento, caracterizáveis 

como “aquelas pequenas flutuações do dia-a-dia, que ao concessionário compete gerir”235, 

razão pela qual devem ser por ele considerados quando da formulação da sua proposta, e, 

nesta medida, por ele suportados, posto que abrangidos no conceito de encargos.236 

Encaixam-se neste conceito, por exemplo, a álea empresarial prevista na referida Resolução 

3.220/2014 da ANTAQ – acima destacada –, assim como a previsão do art. 2º, incisos II a IV, 

da Lei nº 8.987/1995, segundo a qual a prestação dos serviços pelos concessionários e 

permissionários correrá “por sua conta e risco” (estando este “risco” atrelado à 

remuneração/amortização do investimento)237.  

A álea extraordinária, por sua vez, avança para o campo das incertezas. Envolve as 

situações nas quais se aplica a teoria da imprevisão (fatos supervenientes à contratação, 

imprevistos, imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis)238, 

                                                
233 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CUNHA, Carlos Eduardo Bergamini. Obra citada, p. 32. 
234 Obra citada, p. 30. 
235 CORDEIRO, António Menezes. Obra citada, p. 111. 
236 Segundo Marçal JUSTEN FILHO, cabe ao particular "o dever de formular sua proposta tomando em 
consideração todas as circunstâncias previsíveis. (...) Se a ocorrência era previsível, estava já abrangida no 
conceito de 'encargos'. Mas devem ser considerados excluídos os eventos cuja previsibilidade não envolvia 
certeza de concretização." (2014, p. 1014). 
237 Destaca-se, por oportuno, o entendimento de Marcos Augusto PEREZ, para quem o termo “por sua conta e 
risco” refere-se, também, aos riscos alocados pelo contrato. Em suas palavras: “‘por sua conta e risco’ não 
importa em transferência ao concessionário de todos os riscos inerentes ao empreendimento. Importa, sim, 
transferência ao concessionário de todos os riscos que o contrato indicar.” (O risco no contrato de concessão de 
serviço público. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 130). 
238 "A aplicação da teoria da imprevisão deriva da conjugação dos seguintes requisitos: - imprevisibilidade do 
evento (o que compreende a inviabilidade de estimativa dos efeitos de evento previsível); - inimputabilidade do 
evento às partes; - grave modificação das condições do contrato; - ausência de impedimento absoluto." (JUSTEN 
FILHO, Marçal. 2014, p. 1018). Segundo Odete MEDAUAR, a teoria da imprevisão pode englobar fatores 
econômicos ou administrativos. (Obra citada, p. 260). 
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dividindo-se em econômica, que envolve, por exemplo, os casos fortuitos e de força maior, e 

em administrativa, que envolve os atos realizados pela Administração Pública que impactam 

na economia do contrato e, por consequência, ativam o dever de promover o reequilíbrio 

contratual239.  

Parte da doutrina restringe a álea administrativa ao fato do príncipe (atuação da 

Administração de caráter geral, lícita e regular que onere a contratação240). Todavia, costuma-

se incluir neste rol os atos extraordinários da Administração na condição de parte contratante, 

como o exercício da prerrogativa de alteração unilateral (decorrente da posição de 

superioridade do Poder Público nos contratos administrativos – cláusulas exorbitantes), e o 

fato da Administração (ação ou omissão do Poder Público relacionada ao contrato que impede 

ou retarda a sua execução).241  

Independentemente de comporem ou não a álea administrativa, nos três casos 

mencionados (fato do príncipe, alteração unilateral e fato da Administração), assim como nas 

circunstâncias de álea extraordinária econômica, está-se diante de circunstâncias reconhecidas 

pelo legislador como suficientes para a promoção do reequilíbrio contratual (ou, 

eventualmente, rescisão) – como preveem, por exemplo, os artigos 58, parágrafo 2º; 65, inciso 

II, alínea “d”; e 78, incisos XIV a XVI, da Lei nº 8.666/1993; bem como os parágrafos 3º e 4º 

do art. 9º da Lei nº 8.987/1995.242  

                                                
239 António Menezes CORDEIRO destaca que os contratos administrativos são mutáveis “em função de três 
vetores ou teorias: - a teoria das sujeições imprevistas: no decurso do contrato pode o interesse público conduzir 
a que surjam, para o particular contratante, novas adstrições; - a teoria do fait du prince: o Estado (o "príncipe" 
lato sensu), mercê da sua soberania, pode bloquear aspectos contratuais do interesse do particular; - teoria da 
imprevisão: uma evolução não prevista inicialmente no contrato pode torná-lo mais oneroso para o particular." 
(Obra citada, p. 84-85).  
240 “(...) o factum principis ou “fato do príncipe” diz respeito a medidas administrativas gerais que, ainda que não 
alterem diretamente o objeto do contrato, nem visem a isso tampouco, incidem ou reverberam neste, tornando-o 
mais oneroso para o contratado, sem culpa deste.” (ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-
Ramón. Curso de Direito Administrativo, 1. Tradução de José Alberto Froes, Revisão Técnica por Carlos Ari 
Sundfeld. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 736).  
241 Por exemplo, para Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, a álea administrativa abrange o fato do príncipe, o fato 
da Administração e a alteração unilateral do contrato. (Parcerias..., 2015, p. 102). No mesmo sentido: 
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CUNHA, Carlos Eduardo Bergamini (Obra citada, p. 30-31). 
Todavia, aqueles que são contra este entendimento afirmam que no caso de alteração unilateral de cláusulas 
contratuais o fundamento da responsabilidade do Estado é diverso, decorre do próprio contrato. Não seria 
possível, assim, falar em álea extraordinária. Nesse sentido v. as ponderações de Maria Sylvia Zanella DI 
PIETRO (Parcerias..., 2015, p. 103). 
242 O referido art. 65 da Lei nº 8.666/1993 está transcrito na nota de rodapé n. 206. Quanto aos demais: 
“Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em 
relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado (...) § 2o  Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas 
econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.”; 
“Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XIV - a suspensão de sua execução, por ordem 
escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
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Desta forma, não são apenas os eventos imputáveis ao parceiro público (porque 

decorrentes da álea administrativa) que, via de regra, correm por conta da Administração 

Pública contratante. Igualmente aos eventos decorrentes da álea econômica, no Direito 

brasileiro, costuma ser dada a mesma solução243. Tanto é assim, que o referido art. 65 trata 

todas estas hipóteses de maneira uniforme, sendo possível afirmar, a partir deste dado, que:  

 

(...) a verificação de evento imprevisível ou previsível de consequência 

incalculável implica no dever de o poder concedente neutralizar 

integralmente os prejuízos daí decorrentes, não havendo que se falar em 
                                                                                                                                                   
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; XV - o atraso 
superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; XVI - a não liberação, por parte da 
Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, 
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto”. Dispõem os referidos dispositivos da Lei nº 
8.987/1995: “Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da 
licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. (...) § 3o Ressalvados os 
impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 
apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para 
menos, conforme o caso. § 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio 
econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.”  
243 Nada obsta, porém, que estes eventos sejam alocados ao parceiro privado. A Lei de Parcerias Público-
Privadas (nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004), por exemplo, permite esta abordagem, na medida em que 
prevê única e exclusivamente a necessidade de “repartição objetiva de riscos entre as partes”, deixando livre a 
alocação (art. 4º, inciso VI). Há inclusive quem defenda que determinados riscos públicos sejam compartilhados 
com os parceiros privados: "a blindagem do parceiro privado em relação a fatos do príncipe pode trazer 
desajustes sérios para o ente público e a sociedade, inclusive do ponto de vista concorrencial. Deve-se, pois, 
verificar a possibilidade de dividir esse risco público entre os contratantes." Porém, como pondera o mesmo 
autor, "[n]enhuma posição a respeito dos riscos públicos pode ignorar que quanto mais eles forem alocados ao 
parceiro privado, mais este ficará avesso ao investimento. Por isso, um limite importante para essa alocação pode 
ser a disponibilidade de coberturas a custo acessível para esse tipo de álea. Há organismos multilaterais que 
oferecem garantia para riscos públicos, como o Banco Mundial, notadamente por meio de instituições como a 
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Os riscos podem ficar com o parceiro privado até o limite 
da sua capacidade de transferi-los a esses organismos. Além desse limite, o risco deve ficar com o Estado." 
(ZANCHIM, Kleber Luiz. Obra citada, p. 153 e 155). Afinal, como destaca José Antonio Trujillo DEL VALLE, 
“[l]a pretensión de que el concesionario asuma riesgos que no puede gestionar, sólo conlleva la distorsión de los 
concursos de adjudicación y el incremento de costes." (Financiación de infraestructuras: los riesgos e su 
mitigación. BID, Washington, 2004, Disponível em: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5147/Financiaci%C3%B3n%20de%20infraestructuras%3a
%20Los%20riesgos%20y%20su%20mitigaci%C3%B3n.pdf?sequence=1 Acesso em 14/12/2015, p. 7). Em 
sentido absolutamente contrário: “Nos casos de fato do príncipe e fato da Administração, a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro exige que a Administração suporte sozinha os ônus daí decorrentes, 
compensando inteiramente o concessionário, já que em ambas as hipóteses as causas do desequilíbrio são 
imputáveis ao poder concedente. (...) é inaceitável a repartição dos prejuízos, porque não se pode imputar ao 
contratado o ônus de arcar com prejuízos provocados pelo contratante. No caso de fato do príncipe, a 
responsabilidade do Estado encontra fundamento na regra contida no art. 37, § 6º, da Constituição, que não pode 
ser afastada por lei ordinária. (...) Trata-se de mera aplicação do princípio geral de direito, consagrado no art. 186 
do Código Civil, segundo o qual aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.” (DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Parcerias..., 2015, p. 109, 159-160). 
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mero compartilhamento do poder público contratante, como defendem 

alguns autores franceses. É isso que se extrai do inciso XXI do artigo 37 da 

Constituição Federal, associado à alínea d do inciso II do artigo 65 da Lei nº 

8.666/1993 e dos artigos 9º e 10 da Lei nº 8.987/1995.244 

 

Diante destes conceitos jurídicos brevemente pincelados, é possível concluir que os 

eventos cujo alcance se pretende compreender (quais sejam, as alterações decorrentes da Lei 

nº 12.815/2013 e a redução da poligonal do Porto Organizado de Paranaguá) são medidas 

promovidas pelo Estado (legislador e administrador) em caráter geral – portanto, externas aos 

arrendamentos portuários em operação naquele porto. Desta forma, na medida em que gerem 

impactos mensuráveis nos arrendamentos portuários em questão, caracterizam-se como “fato 

do príncipe” a justificar a promoção de medidas de reequilíbrio contratual245 – especialmente 

no caso dos arrendamentos portuários do Porto Organizado de Paranaguá, diante de previsão 

contratual específica, como exposto.  

A grande dificuldade que se verifica, porém, é que ambos os eventos de que se trata 

podem impactar concretamente nos arrendamentos portuários em vigor – em termos 

concorrenciais – na medida em que estejam atrelados a autorizações portuárias. Em outras 

palavras, os arrendatários somente sentirão os efeitos destas medidas (legislativa e 

administrativa) se algum autorizatário, atual ou futuro246, for por elas beneficiado de forma 

não absorvível pelo trade off concorrencial. Com efeito, não se trata, por exemplo, da criação 

de tributos ou encargos legais cujo impacto, além de certo, é imediato (v.g. nesse sentido o 

parágrafo 3º do art. 9º da Lei nº 8.987/1995). Por ser tratar de medidas que alteram o cenário 

regulatório, seus efeitos serão sentidos de forma episódica e gradual – o que de maneira 

nenhuma minimiza a sua relevância, como demonstram os casos paradigma tratados no item 

                                                
244 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CUNHA, Carlos Eduardo Bergamini. Obra citada, p. 31/32. No 
mesmo sentido é a doutrina de Marçal JUSTEN FILHO: "[é] importante destacar que, em nosso sistema jurídico, 
não se aplicam alguns princípios peculiares ao Direito francês. Assim, não há diversidade de tratamento jurídico 
em vista da distinção entre fato do príncipe, teoria de imprevisão, fato da Administração ou caso fortuito. Todas 
essas hipóteses são agrupadas pelo art. 65, II, d, para tratamento uniforme.” (2014, p. 1017). De modo contrário, 
segundo Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, no caso de teoria da imprevisão “a compensação financeira pela 
Administração nunca será integral (...); reparte-se o prejuízo (...) pelo fato de a álea econômica (ao contrário da 
álea administrativa) não ser imputável a nenhuma das partes.” (Parcerias..., 2015, p. 107). 
245 Como destaca Marçal JUSTEN FILHO, “Essa solução decorre de uma valoração produzida pela ordem 
jurídica, no sentido de que seria injusto e desaconselhável impor ao particular que contrata com o Estado arcar 
com os efeitos onerosos de uma alteração superveniente da disciplina estatal sobre o exercício da atividade 
necessária à execução da prestação." (2014, p. 1021). 
246 “Atual”, no sentido de já estar em operação; “futuro”, no sentido de haver segurança quanto a possibilidade 
de ingresso deste operador no setor (como ocorre no caso concreto em relação às futuras operações portuárias na 
região de Pontal do Paraná e Embocuí, como exposto no item 1.3.2). 



 
 

 

97 

1.2.3.  

A esta dificuldade soma-se um dado concreto: a referida Resolução 3.220/2014 da 

ANTAQ dispõe, em seu art. 8º, parágrafo 1º, que a arrendatária poderá solicitar a 

recomposição do equilíbrio contratual na hipótese de “materialização” de algum dos riscos 

assumidos pelo Poder Concedente “no prazo máximo de 2 (dois) anos contados da ocorrência 

do fato caracterizador da materialização do risco ou do início da sua ocorrência (...) sob pena 

de preclusão do direito à recomposição do equilíbrio, em caráter irrevogável e irretratável” e 

desde que demonstrados “reflexos econômico-financeiros para alguma das partes”. 

Adiante, no parágrafo segundo do mesmo artigo, a Resolução especifica que “[a] 

avaliação será realizada exclusivamente sobre eventos já materializados” e, por fim, o art. 9º 

prevê que “[o] processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de que trata o 

artigo anterior será realizado de forma a neutralizar os impactos negativos ou positivos 

gerados especificamente pelo evento que ensejou a recomposição” 

Diante de regras tão específicas (a ponto de serem incapazes de dar conta da 

complexidade fática) pergunta-se: o que fazer nas hipóteses em que a alteração 

legislativa/alteração da poligonal não está atrelada a alguma autorização portuária e, portanto, 

não gera imediatamente “reflexos econômico-financeiros” para os arrendatários? Há 

possibilidade de indenizar os arrendatários estimando a ocorrência de impactos futuros? E se, 

passado o prazo preclusivo previsto no referido parágrafo 1º do art. 8º (contado da alteração 

legislativa/alteração da poligonal), for concedida autorização portuária em área até então 

desconsiderada em termos concorrenciais, diante do cenário regulatório anteriormente 

vigente, e esta autorização impactar diretamente nos arrendamentos portuários em razão do 

cenário regulatório ora instituído? 

Diante de mais estas ponderações, qual é, finalmente, a solução para o caso concreto? 

Há fato do príncipe decorrente da alteração legislativa/alteração da poligonal e consequente 

dever de reequilíbrio contratual/indenização? Se sim, quando? São estas as questões que se 

pretende abordar adiante, já à guisa de conclusão.  
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3.2 O presente e o futuro dos arrendamentos no Porto Organizado de Paranaguá 

 

3.2.1 Proposta de solução para o caso concreto: o reequilíbrio deve ser imediato 

 

Para responder às questões formuladas ao final do tópico anterior importa clarificar: (i) 

as condições dos contratos de arrendamento portuário (as bases contratuais); (ii) as premissas 

exógenas (como e quando um evento merece ser considerado, dando especial atenção aos 

eventos alteração legislativa e alteração da poligonal); (iii) as consequências endocontratuais 

(o que essas ocorrências efetivamente geram aos contratos de arrendamento); e (iv) as 

soluções de reequilíbrio (o que pode ser feito nos casos de desequilíbrio).247 

Já foi dito em algumas passagens deste Capítulo III que tanto a alteração legislativa 

quanto a alteração da poligonal submeteram os arrendatários do Porto Organizado de 

Paranaguá à concorrência inicialmente não prevista. A Lei nº 12.815/2013, porque abriu a 

concorrência entre arrendatários, concessionários e autorizatários. A alteração da poligonal, 

porque promoveu-se a sua redução substancial, liberando para exploração por meio de 

autorização áreas que a princípio deveriam ser exploradas por meio de arrendamento 

portuário (à luz do novo marco legal).  

Existe uma relação de dependência entre ambas as medidas, de modo que a redução da 

poligonal ocorrida no Porto Organizado de Paranaguá somente tem potencial de prejudicar os 

arrendatários porque houve a alteração legislativa. Tudo começou, portanto, a partir da nova 

dimensão concorrencial trazida pela Lei nº 12.815/2013.  

Partindo do exposto no item 1.1 é possível afirmar que os arrendatários do Porto 

Organizado de Paranaguá não consideraram, quando da apresentação de suas propostas 

comerciais, a possibilidade de concorrerem de forma irrestrita com os autorizatários. Além de 

o marco legal então vigente não prever esta possibilidade, os atos normativos emanados da 

ANTAQ ao longo dos anos sinalizavam a limitação da concorrência sob regimes diversos, 

não a sua abertura – talvez por influência dos efeitos negativos constatados em alguns casos 

concretos ou pelas intensas disputas que se verificavam no setor (conforme exposto nos itens 

1.1 e 1.2). Desta forma, é inegável que a Lei de Portos em vigor impactou nas projeções que 

embasaram as propostas comerciais apresentadas pelos arrendatários do Porto Organizado de 

Paranaguá. O mapeamento da concorrência então realizado pelos arrendatários, considerando 

                                                
247 Rol extraído da síntese de Egon Bockmann MOREIRA (Direito das Concessões..., 2010, p. 403). 
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a titularidade das áreas ao redor de suas instalações portuárias, não subsiste mais, já que 

atualmente a disputa no mercado é livre248.  

Neste ponto é importante relembrar que o grande problema no setor portuário não é 

simplesmente a existência de concorrência entre sujeitos submetidos a regimes jurídicos 

diversos, mas o fato de a regulação em um e outro caso ser desigual a ponto de poder 

provocar o desequilíbrio dos contratos de arrendamento portuário – conforme considerado 

inclusive pelo CADE e exposto no item 1.2. Os encargos bastante mais severos que acometem 

os arrendatários os impedem de competir em condições de igualdade com os autorizatários, 

havendo o risco de perda de movimentação daqueles para estes e, por consequência, de 

desequilíbrio contratual, já que “os fatores de desequilíbrio podem se dar não apenas pelo 

lado da variação nos encargos, como também na modificação das receitas.”249  

A situação se agrava porque, como exposto no item 3.1.1, é responsabilidade dos 

arrendatários garantir a movimentação mínima dos seus terminais nos termos contratualmente 

previstos, sob pena da incidência de multa – que, por sua vez, incrementará ainda mais o 

desequilíbrio porventura verificado. Assim:  

                                                
248 Veja-se que o tipo de inovação legal de que se trata não se confunde, por exemplo, com eventuais 
condicionamentos ao exercício de direitos em atividades reguladas, que deverão simplesmente ser acatadas pelos 
particulares afetados (como prevê, por exemplo o art. 47 da Lei nº 10.233/2001). “Algo completamente distinto é 
a aplicação de nova regra que, na prática, [pode] inviabiliza[r] a continuidade da exploração do terminal. Nesse 
caso, não seria um mero condicionamento ou limitação à atuação da entidade, mas verdadeira extinção 
(sacrifício) do direito para o qual legitimamente se habilitou.” (SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho 
Arruda. 2012, p. 23). O que se pretende a partir desta constatação não é justificar eventual direito adquirido ao 
regime jurídico anterior ou a responsabilização do Estado-Legislador, mas a promoção de reequilíbrio contratual 
a partir deste evento, como será aprofundado adiante. Isso porque “[a] incidência de uma Lei em um contrato ou 
uma concessão em curso pode, de fato, produzir uma alteração deste tipo [desequilíbrio], o que exigirá a 
eliminação de seus efeitos negativos no seio da própria relação jurídica. Opera aqui a lógica do contrato, pura e 
simplesmente, que exige esse reajuste; não é, pois, um problema de responsabilidade do Legislador.” 
(ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo, 2. 2014, p. 
429). 
249 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Breves considerações sobre o equilíbrio econômico-financeiro nas 
concessões. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 227, jan/mar 2002, pp. 105-107. Disponível 
em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46904/44549, Acesso em 17 de janeiro de 
2016, p. 108. Como destaca Gerner OLIVEIRA, "[o]s terminais de uso público enfrentam restrições tanto nos 
preços que praticam quanto nas quantidades que oferecem. No que se refere às quantidades, estes terminais estão 
obrigados a atender todos os consumidores de maneira isonômica, não podendo, inclusive, recusar mercadorias 
de menor valor agregado. Por sua vez, os preços cobrados na prestação do serviço devem preservar o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de concessão. Assim, o preço cobrado pela concessionária deve ser aquele que 
garanta a remuneração do custo do seu capital, não podendo ser excessivo, já que um dos princípios norteadores 
é o da modicidade das tarifas para os consumidores." (Obra citada, p. 23). Interessante, neste contexto, o 
entendimento de José Antonio Trujillo DEL VALLE: "A la cuestión de la influencia limitada del concesionario 
sobre sus ingresos se añade el hecho de que estos se pueden ver afectados de manera extraordinaria por 
decisiones de la propia administración concedente. Por un lado, pueden estar influenciados de manera directa por 
el desarrollo de otras infraestructuras que supongan algún grado de competencia, lo cual es relativamente 
frecuente en el caso de infraestructuras de transporte. Por otro lado, en la medida en que la demanda del servicio 
se vea afectada por las condiciones macroeconômicas sobre las que es posible que el concedente pueda llegar a 
influir mientras que el concesionario seguro que no tiene capacidad alguna de influencia." (Obra citada, p. 6-7). 
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[e]m linhas gerais e de forma abstrata, pode-se afirmar que a ampliação da 

dimensão de concorrência projetada à época da licitação tem o condão de 

afetar a receita prospectada pelo arrendatário e, por conseguinte, o equilíbrio 

econômico-financeiro. (...) E isso, bem se vê, não por fatos que estivessem 

dentro da sua conta e risco, porém pelo advento de uma nova legislação, 

novo marco regulatório, desenhado pela Lei 12.815/2013.250  

 

O mesmo raciocínio se aplica às mudanças promovidas a partir da alteração das 

poligonais. Quando da contratação dos arrendamentos portuários em operação no Porto 

Organizado de Paranaguá, os arrendatários não consideraram o desenho da poligonal para fins 

de avaliação de impactos concorrenciais, por absoluta ausência de influência. Apenas a 

titularidade das áreas era um dado relevante. Atualmente, todavia, esse cenário se 

transformou: é justamente o desenho da poligonal que define o ambiente concorrencial.  

A diferença é que enquanto a mudança legislativa imediatamente ampliou a dimensão 

da concorrência no setor portuário (ao eliminar as restrições que atingiam os autorizatários), 

as medidas de alteração das poligonais poderão potencializar, ou não, as chances de os 

arrendatários concorrerem com os autorizatários em uma mesma área de abrangência 

(respectivamente, reduzindo ou ampliando o seu perímetro). O desequilíbrio, portanto, poderá 

favorecer os arrendatários – por exemplo, com a inclusão de determinada área particular na 

poligonal.  

Não é automática, portanto, a constatação de desequilíbrio contratual a partir das 

alterações circunstanciais decorrentes da Lei nº 12.815/2013 e da redefinição das poligonais –

nem mesmo nas hipóteses de redução da poligonal, com a liberação de áreas para fins de 

outorga por meio de autorizações, como no caso concreto. Para fins de reequilíbrio contratual, 

a avaliação deverá ser casuística. Apenas cabe ao Estado compensar os reflexos concretos que 

as alterações normativas e medidas administrativas gerais tenham sobre os fluxos econômicos 

de determinado empreendimento. “Não são compensadas, porém, mudanças sem impacto 

operacional no projeto.” 251  

                                                
250 NIEBUHR, Joel de Menezes. Obra citada, p. 490. No mesmo sentido, segundo Alexandre Santos de 
ARAGÃO, “[i]ndependentemente da conduta da Administração, juridicamente a impossibilidade de os 
delegatários de terminais de uso público sofrerem a concorrência dos terminais de uso privativo mistos já havia 
integrado o seu patrimônio.” (2007, p. 50). 
251 Prossegue o autor: “A linha divisória é tênue e pode ensejar discussões. Porém, procurá-la é importante no 
complicado - mas necessário - propósito de dividir riscos entre os contratantes." (ZANCHIM, Kleber Luiz. Obra 
citada, p. 154). Segundo Pedro MELO, “a base negocial objectiva dos negócios jurídicos bilaterais quebra-se, 
fundamentalmente, nos casos de destruição da equivalência das prestações e nos casos de inatingibilidade 
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Como destaca José Vicente Santos de MENDONÇA, terá havido fato do príncipe e, 

por consequência, dever de reequilibrar, se a alteração das circunstâncias implicar “perda de 

oportunidades potenciais”, gerando, assim, “danos quantificáveis” aos arrendatários – ainda 

que “sem afetar grave e diretamente a operacionalidade do arrendamento do porto 

organizado” e sem necessidade de mostrar-se “insuportavelmente injusta para o arrendatário”. 

Nestes termos, “[a] recomposição do equilíbrio econômico-financeiro seria, então, o preço 

que o Poder Público pagaria por sua decisão em favor da entrada de concorrentes.”252   

No caso do Porto Organizado de Paranaguá, o desequilíbrio somente poderá ser 

constatado se a Lei nº 12.815/2013 e a alteração da poligonal tiverem beneficiado algum 

autorizatário, atual ou futuro, em detrimento de (ou em prejuízo de) determinado arrendatário 

– como exposto ao final do tópico anterior. Este é o parâmetro para a apuração de impactos na 

viabilidade dos arrendamentos portuários.  

A princípio, portanto, os arrendatários do Porto Organizado de Paranaguá somente 

poderão pleitear o reequilíbrio contratual se identificarem em seus respectivos radares a 

existência de autorizatários (repita-se, atuais ou futuros) que possam com eles competir em 

dimensão inicialmente não prevista, afetando em alguma medida as suas operações. Para 

tanto, deverão fazer estudos muito próximos aos tratados acima a propósito da viabilidade 

locacional (item 2.2.4) e, a partir daí, reformular as projeções lançadas à época de suas 

contratações, comparando-as com os resultados atuais a fim de constatar se houve 

efetivamente desequilíbrio contratual – é dizer, se houve impacto mensurável nas projeções 

iniciais de viabilidade destes empreendimentos, afetando a relação de encargos e receitas 

consideradas em suas propostas comerciais253.  

Se a resposta for positiva, o reequilíbrio poderá ser pleiteado e deverá acontecer de 

imediato. Em primeiro lugar, tendo em vista a caracterização de ambos os eventos 

“desequilibradores” como “fato do príncipe” – que, por sua vez, foi expressamente alocado ao 
                                                                                                                                                   
definitiva do fim essencial objectivo do contrato." (Obra citada, p. 82). 
252 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Obra citada, p. 128. Segundo José Edwaldo Tavares BORBA (Temas 
de Direito Comercial. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 201), "[a] quebra econômico-financeira da relação 
exige uma plena recomposição da equação original, quando a tarifa era considerada suficiente. Essa 
recomposição necessária pode resultar de encargos adicionais impostos pelo poder concedente ao 
concessionário, e que assim elevem seus custos, como de medidas outras adotadas pelo concedente, que alterem 
ou restrinjam o mercado a ser explorado pelo concessionário. (...) O próprio poder concedente, ao fomentar a 
concorrência, através de concessões e permissões a produtores independentes, poderá estar contribuindo para 
esta constrição de mercado e para o aludido desequilíbrio" apud ARAGÃO, Alexandre Santos de. (2007, p. 50).   
253 “Externos que são, tais eventos devem ser internalizados no empreendimento e em sua equação econômico-
financeira – provocando (ou não) resultados que façam eclodir o dever de reequilibrar. (...) Está-se a investigar a 
efetiva repercussão (especialmente as alterações de equilíbrio) que alguma ocorrência especial produz no fluxo 
de receitas e despesas, bem como a respectiva teia de repercussões endocontratuais.” (MOREIRA, Egon 
Bockmann. Direito das Concessões..., 2010, p. 406). 
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parceiro público nos contratos de arrendamento em questão (sem prejuízo da incidência do 

art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993). Em segundo lugar, porque em se tratando 

de contratos que se configuram como (ou se equiparam a) contratos de concessão (como 

exposto no item 3.1.1), basta a constatação da alteração das bases contratuais para tornar-se 

imperativo o dever de reequilibrar (v. nesse sentido o referido art. 10 da Lei nº 8.987/1995, 

combinado com o art. 37, inciso XXI, da Constituição).254  

Com efeito, para a promoção de reequilíbrio neste setor basta a constatação de danos 

quantificáveis, como exposto acima a propósito do posicionamento de José Vicente Santos de 

MENDONÇA, sendo desnecessária – senão inadequado aguardar – a existência de danos 

concretizados. Da mesma forma, o dever de reequilibrar não pressupõe que o desequilíbrio 

seja excessivo. Pelo contrário, ao prever que o equilíbrio econômico-financeiro será mantido 

“sempre que forem atendidas as condições do contrato”, o art. 10 da Lei nº 8.987/1995 “exige 

apenas a observância e o atendimento às ‘condições do contrato’ para eclodir o dever de 

reequilibrá-lo (não a destruição dele, nem a excessiva onerosidade ou a lesão enorme).”255  

Em outras palavras: quaisquer alterações que extrapolem o âmbito das cláusulas de 

adaptação previstas nos contratos (que envolvem aspectos das propostas comerciais, como 

exposto no item 3.1.1) gerando impactos mensuráveis, permitem a promoção de medidas de 

reequilíbrio contratual. Se fosse necessário aguardar a concretização dos prejuízos, estar-se-ia 

diante de meras indenizações destinadas a compensar os arrendatários pelos danos ocorridos, 

o que é substancialmente diverso de promover o reequilíbrio contratual para fins de assegurar 

a prestação do serviço público conforme contratado.256  

                                                
254 No caso concreto, é inegável que o risco de mercado (avaliação de demanda) assumido pelos parceiros 
privados (ou seja, a eles alocado) nos arrendamentos portuários em vigor, em razão dos eventos 
desequilibradores, manifestou-se em outra dimensão. 
255 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões..., 2010, p. 390-391. Ainda segundo este autor: “é de 
se notar que a Lei Geral de Concessões não exige qualificativos para que se possa definir uma situação como de 
efetivo desequilíbrio econômico-financeiro. Ela não se vale de termos como “imprevisto”, “imprevisível”, 
“extraordinário”, “irresistível”, “lesão enorme” etc. (...) Basta preservar o equilíbrio do contrato em termos 
objetivos. O que a Lei 8.987/1995 pretende é a prestação do serviço adequado aos usuários (o fim essencial do 
projeto concessionário).” No mesmo sentido, para Pedro MELO, a alteração das circunstâncias deve provocar 
uma lesão ao particular que "não contempla apenas a excessiva onerosidade da prestação e muito menos se exige 
que tal onerosidade seja de molde a conduzir à ruína económica da parte lesada ou ao seu colapso económico." 
(Obra citada, p. 83). Em sentido contrário: "O fato do príncipe, para conferir o direito ao reequilíbrio econômico-
financeiro, precisa ter onerado excessivamente o contrato. É necessário evidenciar que ele afetou 
substancialmente o equilíbrio formatado à época da licitação, o que deve ser demonstrado em cada caso 
particular." (NIEBUHR, Joel de Menezes. Obra citada, p. 490). 
256 Segundo Egon Bockmann MOREIRA, nesta medida, reequilíbrio e indenização são conceitos antagônicos. 
(Direito das Concessões..., 2010, p. 384). Não se deve desconsiderar, todavia, que o reequilíbrio contratual pode 
ser promovido através de indenização. Merece destaque aqui o entendimento de António Menezes CORDEIRO a 
propósito do "nível dinâmico do princípio do equilíbrio financeiro”. Segundo este autor, “[n]ão se trata de evitar 
males maiores: a confiança e o interesse público vão mais longe. Antes se pretende viabilizar, em todas as 
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Veja-se que por se tratar de serviços públicos, a responsabilidade pela sua prestação 

em caráter de continuidade, universalidade e atualidade é compartilhada entre a 

Administração e o arrendatário – a base do negócio é comum. Em se tratando de serviços 

constitucionalmente imputados ao Estado, “o compromisso administrativo deixa de ser 

executivo e passa a ser institucional, consistindo no dever de garantir que as tarefas em causa 

são efectivamente exercidas.”257 Assim, principalmente quando o nível de utilização do 

serviço e, por consequência, a remuneração do parceiro privado forem impactados por 

medidas estatais, como no caso concreto, impõe-se como medida de interesse público a 

promoção do reequilíbrio necessário à restabelecer os condicionalismos que rodearam a 

celebração do contrato, de forma a assegurar a sua manutenção. 

É importante destacar que no mundo dos fatos provavelmente o serviço continuará 

sendo prestado apesar da ausência (ou realização tardia) de medidas de reequilíbrio contratual. 

Isso porque se trata de serviços públicos (cuja prestação não pode ser paralisada a critério dos 

arrendatários258) e porque a operação continuada permitirá a amortização de pelo menos parte 

dos custos fixos, enquanto a paralisação das operações implicaria em o investidor suportá-los 

em sua totalidade. Desta forma, ainda que em razão do desequilíbrio evidenciado as receitas 

tornem-se insuficientes para cobrir todos os custos do empreendimento (a maior parte deles 

relativa a investimentos de capital destinados ao fornecimento dos serviços), é possível 

afirmar que, em regra, os prestadores dos serviços tendem a continuar operando – como tem 

acontecido, por exemplo, no Porto Público de Itajaí (mencionado no item 1.2.3).  

Longe disso, todavia, supor que esta situação seja aceitável ou, em alguma medida, 

satisfatória. A prestação de serviços portuários em ambiente de desequilíbrio necessariamente 

implicará investimentos aquém dos necessários – o que, em se tratando de setor de 

infraestrutura, significa o incremento substancial de custos no longo prazo. Como destaca 

André Castro CARVALHO: 

                                                                                                                                                   
dimensões, o projecto subjacente ao contrato público celebrado. Para além de (meras) indemnizações, será 
necessário, nas diversas ocorrências, operacionalizar o contrato de modo a garantir tal projecto." (Obra citada, p. 
112).  No mesmo sentido, o entendimento de Eduardo García de ENTERRÍA e Tomás-Rámon FERNÁNDEZ: 
“A lógica do contractus lex, que defende a rescisão pelo descumprimento, se enfrenta assim à lógica do serviço 
público, que advoga em prol de uma solução que garanta a continuidade do mesmo. Deste conflito nasce a teoria 
da imprevisão ou do risco imprevisível, de acordo com a qual a Administração deve nestes casos acudir também 
em auxílio do concessionário, compartilhando com ele os riscos que, de modo imprevisto, possam surgir, com o 
fito de evitar o colapso total do serviço concedido.” (Curso de Direito Administrativo, 1, 2014, p. 737). 
257 GONÇALVES, Pedro. A concessão de serviços públicos. Coimbra: Livraria Almedina, 1999, p. 10, apud 
MOREIRA, Egon Bockmann. (Direito das Concessões..., 2010, p. 30).  
258 Segundo o art. 38, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 8.987/1995, a concessionária somente pode paralisar a 
prestação dos serviços nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, sob pena de ser declarada a caducidade do 
contrato. 
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[o] Banco Mundial aponta que um dos problemas do elevado custo da 

infraestrutura é justamente a inércia em sua manutenção, o que costuma 

acelerar o seu processo de deterioração, além de impor maiores custos aos 

usuários e de reduzir a qualidade do serviço. (...) Isso acarreta, no futuro, 

gastos muito maiores na sua recuperação.259 

 

Aguardar a efetiva concretização de prejuízos mensuráveis nos arrendamentos 

portuários para, então, promover medidas de reequilíbrio contratual, ou permitir que os 

arrendatários suportem “por sua conta e risco” ônus inicialmente não previstos pode levar à 

ruína da contratação – como ilustram os casos concretos tratados no item 1.2.3.  

Segundo Egon Bockmann MOREIRA, os projetos viabilizados por meio de contratos 

de concessão são grandiosos a ponto de não serem capazes de suportar pequenos déficits. Ou 

seja, diante de elevados volumes de despesas e fluxo de receitas de longo prazo (geralmente 

mais de quinze anos), que justamente por isso exigem cálculos precisos, déficits de 1% (um 

por cento) podem ser suficientes para provocar perdas brutais e irrecuperáveis – prejudicando 

a prestação do serviço público subjacente. Nas palavras do autor:   

 

Estamos diante da prevenção de danos que porventura possam inviabilizar a 

prestação de um serviço público. (...) Muitas vezes basta prestar o serviço 

em desequilíbrio durante 1 mês para frustrar todo um complexo projeto de 

investimentos de 30 anos. A futura e eventual indenização pelos danos 

sofridos não soluciona o agora da concessão; serviços que são indispensáveis 

precisam de elementos e garantias que permitam a definição ex ante de sua 

estabilidade. (...) a Lei Geral de Concessões celebra o dever de 

adimplemento contratual por meio da prestação adequada do serviço. Por 

isso que de nada adianta reequilibrar a destempo um contrato dinâmico e 

exigente como o das concessões. A demora no reequilíbrio implicará a 

derrocada do projeto concessionário.260 

                                                
259 CARVALHO, André Castro. Obra citada, p. 289. Neste sentido Gesner OLIVEIRA destaca que uma das 
ineficiências de mercado associadas à assimetria regulatória é a ineficiência produtiva: “os incentivos a investir 
podem ficar abaixo do seu nível ótimo, o que é custoso para a sociedade devido às perdas de eficiência produtiva 
no longo prazo. (...) a teoria econômica sugere que a regulação desigual tende a desestimular o investimento em 
terminais públicos, levando ao subinvestimento nas áreas de concessão pública." (2008, p. 4-5). 
260 Direito das Concessões..., 2010, p. 117 e 384/385. Neste ponto merece destaque o entendimento de António 
Menezes CORDEIRO a propósito do "nível dinâmico do princípio do equilíbrio financeiro”. Segundo este autor, 
“[n]ão se trata de evitar males maiores: a confiança e o interesse público vão mais longe. Antes se pretende 
viabilizar, em todas as dimensões, o projecto subjacente ao contrato público celebrado. Para além de (meras) 
indemnizações, será necessário, nas diversas ocorrências, operacionalizar o contrato de modo a garantir tal 
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Não por outra razão, o autor justifica que para fazer frente à dinamicidade da equação 

econômico-financeira dos contratos de concessão devem ser implementadas soluções de 

reequilíbrio igualmente ativas: “ágeis na detecção de suas peculiaridades, adaptáveis às 

mudanças de métodos e instituidoras de perspectivas de longo prazo quanto à estabilidade da 

(re)composição.”261  

Corroborando este entendimento, parte da doutrina defende a partir do parágrafo 4º do 

art. 9º da Lei nº 8.987/1995262 que o reequilíbrio seja concomitante à ocorrência do evento 

desequilibrador (não obstante este dispositivo legal prever esta possibilidade especificamente 

para os casos de alteração unilateral pela Administração). Conforme Floriano de Azevedo 

MARQUES NETO: 

  

(...) o ordenamento jurídico, no caso das concessões, a par de assegurar e 

garantir o direito do concessionário ao reequilíbrio econômico e financeiro, 

introduz uma exigência de que a restauração deste seja concomitante ao 

evento desequilibrador. É o que vemos predicado no art. 9º, §4º da Lei nº 

8.987/95. Isso porque se apercebeu o legislador de que, nas complexas 

modelagens do contrato de concessão, mormente a partir da introdução dos 

referidos project finance, de nada servirá recompor o equilíbrio ao final do 

contrato, pois até lá poderá já estar inviabilizado todo o projeto.263  

 

Daí ser possível afirmar, no mínimo, que não é necessário aguardar a materialização 

dos danos quantificáveis para promover as medidas de reequilíbrio contratual. Isso significa 

dizer, no que toca ao caso concreto, que as projeções dos arrendatários acerca dos impactos 

que lhes serão gerados pela atuação de autorizatários em dimensão inicialmente não prevista é 
                                                                                                                                                   
projecto." (Obra citada, p. 112). 
261 MOREIRA, Egon Bockmann. (Direito das Concessões..., 2010, p. 402). 
262 Transcrito na nota de rodapé 243. 
263 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (2002, pp. 105-107). Indo adiante, há inclusive quem defenda que 
os efeitos do evento de desequilíbrio deverão permanecer suspensos até que se promova o reequilíbrio dos 
contratos por ele afetados. Nesse sentido: "Assim, qualquer alteração unilateral da concessão, aí inclusas as 
cláusulas de serviço, que não for, desde a sua origem, acompanhada do reequilíbrio, tenha sido editada pelo 
Estado-Administração, como é o caso, ou pelo Estado-Legislador, fica com sua eficácia suspensa em relação à 
delegação, condicionada a que seja definida a forma de manutenção da equação econômico-financeira inicial." 
No entanto, o mesmo autor pondera que "[h]á autores que entendem diversamente, no sentido de que, caso não 
haja a recomposição da equação econômico-financeira no mesmo momento que a alteração unilateral do 
contrato, haverá apenas direito de a parte prejudicada pleitear judicialmente a recomposição, sem, no entanto, 
afastar a imediata aplicabilidade da alteração ao concessionário (...). Parece-nos, contudo, que se a Lei quisesse 
apenas ter garantido o direito ao reequilíbrio, não precisaria ter expressamente estabelecido que ele deveria se 
dar "concomitantemente" à alteração." ARAGÃO, Alexandre Santos de (2007, p. 47). 
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suficiente para justificar o reequilíbrio contratual (basta a materialização do evento 

provocador do desequilíbrio). É nesse sentido que deve ser entendido o parágrafo 2º do art. 8º 

da Resolução nº 3.220/2014 da ANTAQ, segundo o qual a avaliação do desequilíbrio “será 

realizada exclusivamente sobre eventos já materializados” – conforme acima exposto.   

Veja-se que não se trata de defender o reequilíbrio sem desequilíbrio; o desequilíbrio 

existe – tanto que é quantificável. Trata-se especificamente de defender o reequilíbrio antes da 

materialização dos prejuízos (e, eventualmente, inviabilização do contrato). Assim consagra-

se a regra segundo a qual os pactos devem ser cumpridos (pacta sunt servanda), evita-se o 

enriquecimento indevido da Administração264, garante-se a adequada prestação do serviço 

público em questão e tutela-se a confiança daqueles que, de boa-fé, contratam com o Poder 

Público. 

Sob a perspectiva dos investidores e demais sujeitos envolvidos com a prestação dos 

serviços públicos portuários, esta é a solução esperada. Como destaca António Menezes 

CORDEIRO, a confiança resultante da celebração de um contrato público é multidimensional 

e engloba o acatamento, pelo Estado, dos deveres por este assumidos; o não-exercício da 

faculdade de alterar o contrato sem restabelecer o equilíbrio inicial; e a manutenção do 

circunstancialismo que constitua a base da contratação. "A confiança não se limita, assim, à 

não-ocorrência de graves prejuízos: ela antes assenta em todo um programa contratual, a 

desenrolar no tempo, e que irá proporcionar o lucro mobilizador de toda a operação."265 

Esta última ponderação desperta outro tema relevante: qualquer que seja a providência 

de reequilíbrio efetivamente adotada (seja a extensão do prazo do contrato, o pagamento de 

indenização, a redução de encargos, dentre outros), o parâmetro para tanto “deve ser a 

completa compensação do desvio no fluxo de caixa causado pelo evento que desencadeou a 

necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.”266 Deve-se 

restaurar a situação originária no que toca à proporcionalidade entre os encargos e a 

                                                
264 Conforme Floriano de Azevedo MARQUES NETO, “se a concessão se apoia na perspectiva do poder público 
obter uma melhoria para a coletividade sem desembolsar recursos orçamentários, qualquer desequilíbrio havido 
nesta relação implicaria em que a Administração amealhasse bens, patrimônio, em detrimento do concessionário. 
Cabal restaria o enriquecimento desprovido de causa por parte da Administração contratante, o que não pode ser 
admitido.” (2002, p. 106). 
265 Obra citada, pp. 105 e 106. Ainda em outra passagem, segundo o autor: "[o]s gestores envolvidos em 
reequilíbrios financeiros de contratos públicos devem (...) assegurar os interesses dos accionistas, dos 
trabalhadores e dos stakeholders da empresa. E é a confiança de todos estes intervenientes que gera a teia hoje 
necessária para quaisquer investimentos sérios. A ligação entre o contrato público e a realidade económica torna-
se incontornável. O reequilíbrio dos contratos deve ser levado a cabo pelo prisma da boa gestão, devidamente 
fiscalizada. Em suma: deve observar o exigido pelas regras de governo das sociedades ou corporate 
governance." (p. 112). 
266 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Obra citada, p. 110. 
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remuneração267 – que, por sua vez, não significa necessariamente o restabelecimento da 

rentabilidade esperada do negócio (“pois, se há uma variação no risco do empreendimento, a 

rentabilidade para torná-lo viável também varia”268, por exemplo). Por mais que sejam 

diversas as variáveis a serem consideradas (custos de oportunidade, custos administrativos, 

riscos, investimentos, amortizações, lucros, etc.) e independentemente desta complexidade, o 

parâmetro deve ser um só. 

Além de possível, este caminho do reequilíbrio “preventivo” já foi percorrido em 

alguma medida pelo arrendatário TCP, a propósito do impacto que sofrerá em decorrência da 

futura operação do terminal a ser implantado pela autorizatária Porto Pontal. Isso porque ao 

pleitear a prorrogação do seu contrato de arrendamento com expansão de área (tendo como 

contrapartida a realização de novos investimentos), conforme autoriza o art. 57 da Lei nº 

12.815/2013269, o TCP considerou em seus estudos os impactos que sofrerá a partir do início 

das operações da Porto Pontal. 

É o que explicita a análise do caso pelo TCU através da Denúncia TC 032.951/2014-0 

(promovida contra os interesses do TCP e julgada improcedente), podendo-se extrair do voto 

condutor do acórdão nº 2338/2015 do Plenário que não seria viável a realização de licitação 

para instalação de outro arrendamento destinado à movimentação de contêineres na área de 

expansão pretendida pelo TCP, posto que assim se permitiria a concorrência de dois terminais 

de pequeno porte (o TCP e o outro arrendatário) com um terminal de maior porte (o terminal 

a ser instalado pela Porto Pontal), o que “traria como consequência indesejável uma 

assimetria de competição, com redução dos níveis de serviços prestados no Porto de 

Paranaguá”. Ainda nos termos do voto, para um ambiente concorrencial saudável seria 

admissível a competição entre dois terminais de maior porte no Estado do Paraná, 

considerando-se, para tanto, o TCP expandido, para fazer frente à operação do futuro terminal 

da Porto Pontal.270  

A neutralização do desequilíbrio decorrente da nova dimensão concorrencial trazida 

pela Lei nº 12.815/2013, no que toca à atuação da Porto Pontal, não impede que em razão da 

superveniente alteração da poligonal do Porto Organizado de Paranaguá o TCP refaça suas 

                                                
267 JUSTEN FILHO, Marçal (2014, p. 1014-1015). 
268 Roberto Guena de OLIVEIRA (Coord.). Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão de rodovias. São Paulo: FIPE/USP, 2001, p. 7-8, apud MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das 
Concessões..., 2010, p. 389-390, nota de rodapé n. 538. 
269 “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.”  
270 Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm>, Acesso em 3 de fevereiro de 2016. 
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últimas projeções de fluxos de investimentos, de modo a eventualmente pleitear nova medida 

de reequilíbrio contratual. Conforme defendido linhas atrás, basta a constatação de alterações 

que afetem as bases da contratação gerando impactos mensuráveis, para que surja o dever de 

reequilibrar.  

Estas são as soluções propostas a partir dos dois eventos de desequilíbrio tratados 

(alteração legislativa e redefinição da poligonal) para os arrendatários atualmente em 

operação no Porto Organizado de Paranaguá que se sintam imediatamente prejudicados por 

estas medidas estatais. 

 

3.2.2 O futuro dos (e os futuros) arrendatários do Porto Organizado de Paranaguá 

 

Ainda restam duas questões: como fica a situação dos arrendatários em operação no 

Porto Organizado de Paranaguá que vierem a ser prejudicados pelo ingresso de novos 

autorizatários no futuro, em decorrência do novo cenário regulatório instituído a partir da Lei 

nº 12.815/2013 e da alteração da poligonal; e em que medida o prazo preclusivo previsto no 

art. 8º, parágrafo 1º, da Resolução nº 3.220/2014 da ANTAQ – acima indicado –, pode afetar 

a pretensão de reequilíbrio dos arrendatários que se encaixarem neste contexto. 

Mesmo que os eventos desequilibradores sejam, em última análise, comuns aos 

tratados no tópico anterior (alteração legislativa/alteração da poligonal, somada(s) à previsão 

de operação de autorizatários em prejuízo dos arrendatários diante do novel contexto 

regulatório), o momento em que se configura o desequilíbrio mudou. Enquanto na hipótese 

tratada no tópico anterior o desequilíbrio pode ser constatado desde logo, ou seja, com o 

advento da atual Lei de Portos e/ou da alteração da poligonal (admitindo-se a existência de 

autorizatários no “radar” dos arrendatários), agora o evento que faz despontar o desequilíbrio 

é a outorga de determinada autorização. Por mais que se trate de ato administrativo, não se 

trata de ato geral capaz de ser encaixado na teoria do fato do príncipe (não obstante seus 

efeitos em relação a terceiros possam, porventura, ser caracterizados como gerais). 

Esta observação não altera, todavia, as soluções possíveis para estes casos, que são 

idênticas às lançadas no tópico anterior – à exceção do momento de configuração do 

desequilíbrio, como exposto. Isso porque o fundamento das soluções de reequilíbrio conforme 

propostas não se restringe à teoria da álea administrativa, mas igualmente abrange a 

percepção de que em se tratando de concessões (e da prestação de serviços públicos) interessa 
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a estabilidade das bases da contratação.  

Nos casos ora tratados igualmente existe a possibilidade de impactos mensuráveis nas 

bases da contratação, porque eventos imprevistos (decorrentes de atos estatais – legislativos e 

administrativos) alteraram o cenário considerado quando da alocação de riscos e da previsão 

de remuneração realizadas pelos arrendatários em operação (extrapolando o risco de mercado 

“precificado” e estabelecido nas respectivas propostas271). Desta forma, se efetivamente for 

possível quantificar os danos decorrentes destes eventos, restará configurado o desequilíbrio 

e, por consequência, o dever de reequilibrar – exatamente conforme defendido no tópico 

anterior (antes da materialização do prejuízo e de modo a compensar todo o desvio no fluxo 

de caixa causado pelo evento desequilibrador). 

É importante relembrar, todavia, que a outorga de autorizações portuárias 

posteriormente à promulgação da Lei nº 12.815/2013 pressupõe a realização de uma série de 

estudos de impacto, dentre os quais aqueles destinados a atestar a sua viabilidade locacional, 

resguardando as instalações portuárias existentes – conforme defendido no item 2.2. Se for 

assim, é provável que não seja necessário aos arrendatários pleitear medidas de reequilíbrio 

contratual, posto que a sua situação terá sido contemplada no contexto das novas autorizações 

a serem outorgadas – sob pena de nulidade272. Nestes termos, a promoção do reequilíbrio dos 

contratos de arrendamento portuário acontecerá efetivamente de forma concomitante ao 

desequilíbrio, só que por outro fundamento que não aquele constante do parágrafo 4º do art. 

9º da Lei nº 8.987/1995. O fundamento, aqui, consta da Lei nº 12.815/2013 (especialmente 

dos artigos 3º, inciso I, e 15, parágrafo único), conforme exposto no item 2.2. 

Como o que vem sendo defendido toca ao reequilíbrio imediato, senão concomitante, a 

princípio pode-se dizer que o prazo preclusivo previsto no art. 8º da Resolução nº 3.220/2014 

da ANTAQ não prejudicará a pretensão dos arrendatários de ver restabelecida a base das suas 

respectivas contratações.  

Em primeiro lugar, porque há possibilidade de o evento desequilibrador (outorga de 

autorização portuária) ser qualificado como álea extraordinária e, portanto, alheio à alocação 

de riscos contratual – afastando, assim, a incidência do referido dispositivo que prevê o prazo 

                                                
271 "Riscos de mercado referem-se a variações de demanda ou de preço do serviço que gerem menos receita do 
que o esperado. Estão concentrados em abalos nas projeções de fluxo de caixa do empreendimento." 
(ZANCHIM, Kleber Luiz. Obra citada, p. 114). 
272 "[D]eve-se entender cabível a sanção de nulidade de pleno direito em todos aqueles casos em que a 
Administração observou, de fato, um procedimento, mas não o procedimento específico previsto pela Lei para a 
hipótese em concreto." ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito 
Administrativo, 1., 2014, p. 626. 
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preclusivo (restrito à materialização de riscos assumidos pelo Poder Concedente).  

Em segundo lugar, caso entenda-se que se trata de risco assumido pelo Poder 

Concedente (porque alheio à esfera de possibilidades dos arrendatários e materializado por 

meio de ato administrativo), destaca-se que o prazo preclusivo em questão começa a contar 

“da ocorrência do fato caracterizador da materialização do risco” – que, nas hipóteses ora 

tratadas, consiste no ato de outorga de autorização portuária. Desta forma, para fins de 

preclusão, pouco importa se a outorga da autorização aconteceu mais de dois anos após a 

promulgação da Lei nº 12.815/2013 ou do Decreto que alterou a poligonal.  

Em terceiro lugar, em se tratando o reequilíbrio contratual de medida imperativa, soa 

abusiva (senão ilegal e inconstitucional) a previsão segundo a qual o arrendatário que deixar 

passar o prazo de dois anos sem pleitear o reequilíbrio perderá este direito “em caráter 

irrevogável e irretratável”. Isso, em especial, porque a inércia do arrendatário prejudicará 

também o serviço público e os interesses defendidos pela própria Administração – razão pela 

qual não seria adequado deixar sob a exclusiva responsabilidade dos arrendatários a 

provocação do reequilíbrio contratual a partir da materialização de riscos expressamente 

alocados (ou imputáveis) ao parceiro público.  

No mínimo, os eventos que não sejam recompostos dentro do mencionado prazo de 

dois anos deverão ser resolvidos por meio das revisões periódicas quinquenais (conforme 

previsto no art. 13, inciso II, alínea “a”, e parágrafo único, da referida Resolução). "Na 

dúvida, a prevalência do serviço público levará a validar as soluções mais favoráveis à 

adaptação e à manutenção da saúde financeira do contrato."273 A conclusão de todo o exposto 

é somente uma: não há meios de se deixar descobertos os contratos de arrendamento em 

questão – o que complementa e reforça as premissas tratadas no Capítulo II. 

Por sua vez (e por fim), todo o raciocínio exposto ao longo deste Capítulo III não 

aproveita aos futuros arrendatários do Porto Organizado de Paranaguá274, já que poderão 

elaborar suas projeções de receitas (dentre outros) considerando o novo desenho da poligonal 

                                                
273 Ainda segundo o autor: "A regra do equilíbrio financeiro é impositiva. No que, dela, caia fora da cláusula de 
adaptação, há que aplicar a lei. Manifestam-se os valores e as ponderações que implicaram, ao longo de décadas 
de aperfeiçoamento jurídico, a radicação, no Direito público, dos institutos da imprevisão, da clausula rebus sic 
stantibus ou, simplesmente, da alteração das circunstâncias. Em suma: alterações que caiam fora do âmbito das 
cláusulas de adaptação previstas nos contratos são puras alterações imprevistas: aplica-se-lhes a lei ou, se se 
preferir: o ordenamento, no seu conjunto." (CORDEIRO, António Menezes. Obra citada, p. 108). 
274 Consta do site da Secretaria de Portos a pretensão de outorga de 25 (vinte e cinco) contratos de arrendamento 
portuário no Porto Organizado de Paranaguá, no âmbito do Programa de Arrendamentos Portuários do Plano de 
Investimento em Logística – Portos (PIL-Portos) nacional. Informação disponível em: 
<http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/investimentos/arrendamentos-passiveis-de-serem-licitados>, 
Acesso em 6 de junho de 2016. 
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– assim como a nova disciplina legal (decorrente da Lei nº 12.815/2013). As únicas ressalvas 

serão a superveniência de uma nova redefinição da poligonal ou outra forma de alteração do 

marco regulatório do setor.  

Com efeito, apesar de as minutas dos contratos de arrendamento portuário que 

compõem os Leilões do Bloco I promovidos pela ANTAQ (relativos aos Portos Organizados 

de Santarém, Vila do Conde e Outeiro, no Estado do Pará275) alocarem expressamente aos 

arrendatários o risco decorrente da “[n]ão efetivação da demanda projetada por qualquer 

motivo, inclusive se decorrer da implantação de novos portos organizados ou terminais de uso 

privado, dentro ou fora da Área de Influência do Porto Organizado276" (cláusula 13.1.19), 

entende-se que esta previsão não abarca as hipóteses de alteração de demanda decorrentes de 

futuras alterações das poligonais. Conforme já tratado ao longo deste Capítulo III, de nada 

serve a projeção de demanda realizada levando em consideração a instalação de novos portos 

ou terminais, se o regime jurídico a que eles estariam submetidos se modificar277. 

 

 

 

 

 

 

                                                
275 Data de início prevista em 10 de junho de 2016, conforme informação disponível em: 
<http://www.antaq.gov.br/Portalv3/PIL1_Etapa2_2016/default.asp>, Acesso em 6 de junho de 2016. 
276 Nos termos da minuta do contrato, “área de influência do Porto Organizado” significa “áreas geográficas, 
contínuas ou não, das quais ou para as quais podem ser transportadas as mercadorias embarcadas ou 
desembarcadas no Porto Organizado, considerada a viabilidade econômica de utilização do Porto Organizado 
e a sua capacidade instalada.” Não se confunde, portanto, com a área da poligonal. Disponível em: 
<http://www.antaq.gov.br/Portal/PIL1_Etapa2_2016/pdf/OUT010203/out01/OUT01Anexo3MinutaContratoPart
eGeral.pdf>, Acesso em 6 de junho de 2016. 
277 A título de curiosidade, destaca-se a ponderação de Rafael Veras de FREITAS acerca do fato de, nestas 
minutas de contratos, todos os riscos relativos à teoria da imprevisão terem sido submetidos aos arrendatários. 
Em suas palavras: "a oneração do Arrendatário viola a Teoria Econômica da alocação de riscos contratuais, 
segundo a qual os riscos devem ser alocados à parte contratual que tenha as melhores condições de suportá-lo." 
(A repartição de riscos nos novos contratos de arrendamento portuário. Portos e Navios, Rio de Janeiro, 30 set. 
2013. Disponível em: <http://www.portosenavios.com.br/portos-e-logistica/20884-artigo-a-reparticao-de-riscos-
nos-novos-contratos-de-arrendamento-portuario> Acesso em 15 de outubro de 2015). Neste contexto é relevante 
mencionar a seguinte passagem da lavra de Floriano de Azevedo MARQUES NETO e Carlos Eduardo 
Bergamini CUNHA: “outros eventos (ou consequências destes) também imprevisíveis (ou incalculáveis) que se 
revistam de um grau de incerteza ou aleatoriedade que nem mesmo os agentes acostumados com manejo de 
riscos e imprevisões (mediante os mecanismos de estatística, atuariais e distribuição/diluição), ou seja, que nem 
mesmo o mercado de seguros aceita assumir e absorver, não podem ser considerados como integrantes da álea 
ordinária de um contrato de concessão.” (Obra citada, p. 35). E, nos mesmos termos, a seguinte passagem da 
lavra de Maurício Portugal RIBEIRO: “no caso de não haver no mercado securitário cobertura para o risco que 
se pretende transferir para o parceiro privado (...), ou no caso dos prêmios para tais coberturas serem proibitivos 
(...), faz sentido alocar o risco sobre a Administração Pública.” (Obra citada, p. 82). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diversas conclusões foram lançadas ao longo deste estudo permitindo que se 

defendesse, ao final, o direito dos arrendatários do Porto Organizado de Paranaguá, no Estado 

do Paraná, à promoção do reequilíbrio contratual destinado a neutralizar (e prevenir) 

eventuais efeitos prejudiciais (inclusive potenciais) decorrentes do novo regime concorrencial 

instituído através da Lei nº 12.815/2013 e da redução substancial da poligonal deste porto. 

O objetivo era dar uma resposta à situação destes arrendatários e a relevância desta 

pretensão foi justificada a partir da demonstração da possibilidade de estes operadores serem 

onerados a ponto de suas contratações serem levadas à ruína, tendo em vista a configuração 

da assimetria regulatória estabelecida no setor – prejudicial, também, à prestação dos serviços 

públicos portuários. Para isso, a demonstração das peculiaridades do contexto regulatório no 

setor portuário (item 1.1), assim como as abordagens dos casos paradigma e dos 

pronunciamos realizados pelo CADE e TCU diante de outros casos concretos (conforme item 

1.2) em muito contribuíram. 

O relato do caso concreto evidenciou que não há segurança quanto à observância pelo 

Administrador Público dos parâmetros previstos na Lei nº 12.815/2013, segundo os quais o 

estabelecimento da concorrência no setor portuário não deverá onerar (ou inviabilizar) as 

instalações portuárias já existentes (sejam elas públicas ou privadas) – conforme abordado no 

Capítulo II.  

Por isso – e diante da premissa estabelecida desde o começo deste estudo, segundo a 

qual não seriam questionadas as decisões do legislador e do Administrador Público (em 

especial porque, como demonstrou o caso concreto, as tentativas de reverter determinadas 

escolhas administrativas através da provocação do Poder Judiciário acabaram por se mostrar, 

na prática, infrutíferas) –, concentrou-se a análise em buscar soluções capazes de assegurar a 

operação dos arrendatários do porto público em questão – surgindo a partir daí a solução do 

reequilíbrio contratual.  

Enquanto a conclusão principal acima explicitada permitiu que se propusesse alguma 

solução para as hipóteses de desequilíbrio nos arrendamentos portuários em operação no 

Porto Organizado de Paranaguá diante do recorte fático realizado, as conclusões parciais 

desenvolvidas ao longo deste estudo tiveram como propósito, também, colaborar com o 

adequado encaminhamento da gestão do setor em termos de manutenção do equilíbrio 

concorrencial.  
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Por isso, a título de conclusão final, merece ser relembrado que: (i) as diferenças de 

ônus e encargos entre os diversos regimes jurídicos a que estão submetidos os arrendatários e 

os autorizatários do setor portuário devem ser consideradas na tarefa de redefinição das 

poligonais dos portos organizados, especialmente tendo em vista o impacto brutal que esta 

medida pode provocar nos arrendamentos portuários, com potencial para a formação de 

gargalos estruturais; (ii) diversas previsões constantes da Lei nº 12.815/2013 demonstram a 

relevância da manutenção e aperfeiçoamento das instalações portuárias inseridas nos portos 

organizados (que operam sob o regime de direito público), que, por sua vez, contemplam a 

prestação de serviços públicos atendendo com exclusividade aos deveres de universalidade, 

continuidade e modicidade; e (iii) a concorrência que se persegue em se tratando de setor de 

serviços públicos e de investimentos em infraestrutura só pode ser a concorrência-instrumento 

e não a concorrência como um fim em si mesmo, o que não pressupõe necessariamente a 

multiplicação de operadores portuários, mas a qualidade operacional daqueles atuantes no 

setor (mantendo-se um cenário saudável durante toda a vigência dos respectivos contratos), 

como medida não só de eficiência, mas igualmente indutora da promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável (cuja relevância nas contratações administrativas tem destaque no art. 3º 

da Lei nº 8.666/1993).   

Não existe uma fórmula única para a materialização da assimetria regulatória do setor 

portuário, mas existem limites a serem observados (dispostos prioritariamente na Lei nº 

12.815/2013), que, em essência, resguardam a prestação dos serviços públicos portuários sob 

o regime de direito público. Sempre que a observância destes limites não for suficiente para 

tal fim (ou se forem extrapolados estes limites), a solução necessária será o imediato 

reequilíbrio contratual. 
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APÊNDICE I 

 

Comparação entre os desenhos atual e antigo da poligonal do Porto Organizado de Paranaguá: 

 
 

Abrangência do desenho da antiga poligonal do Porto Organizado de Paranaguá em relação a 

futuros (e potenciais) novos terminais: 

 

Fonte: APPA 
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APÊNDICE II  

Decreto Federal que altera a poligonal do Porto Organizado de Paranaguá 
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APÊNDICE III 

Relação de áreas externas à poligonal atual do Porto Organizado de Paranaguá com potencial 

para implantação de instalações portuárias: 

 


