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RESUMO
Algumas das funções essenciais mínimas do Estado são a garantia, para seus
cidadãos, da segurança pública, da justiça e do poder de polícia. O Governo deve, ainda,
aplicar os recursos orçamentários oriundos da tributação de forma a maximizar a
utilidade da prestação de seus serviços públicos, em consonância com o princípio da
Eficiência da Administração Pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal de
1988.
No intuito de subsidiar o processo de decisão de determinada atuação pública, a
Análise de Custo Benefício (ACB) é uma ferramenta de Finanças que busca evitar o
ônus econômico desnecessário, por meio de comparações entre custos e benefícios de
determinada política pública em conjunto com estimações quantitativas de utilidades,
quando possível. Na União Europeia, nos Estados Unidos e em mais alguns países de
elevado desenvolvimento econômico existe previsão legal de utilização da ACB em
suas regulações, sendo permitida sua implementação quando os benefícios superam ou,
no mínimo, justificam os custos. Tal fato ainda não é realidade no Brasil, entretanto, o
referido procedimento já é bem aceito para a tomada de decisões públicas, onde
analistas adotam e justificam seus pressupostos e metodologias para o cálculo dos
impactos de determinada ação pública. Com isso, são estimados fluxos de custos e
benefícios futuros, tomando como base o cenário econômico e as perspectivas de futuro.
Apesar de ainda pouco conhecido pela sociedade brasileira, o Tribunal Marítimo
exerce importante papel como órgão especializado em julgamentos administrativos no
âmbito do Direito Marítimo e nos mercados que utilizam a navegação marítima como
modal logístico, com a atribuição de garantir a justiça e a segurança à navegação nas
Águas Jurisdicionais Brasileira (AJB). Por isso, o presente trabalho objetiva elaborar
uma ACB de manutenção de uma corte marítima brasileira, demonstrando o seu
impacto na economia e nos mercados envolvidos.
Os resultados demonstram que, sendo devidamente aplicada e com pressupostos
sólidos, a metodologia é viável e adequada à manutenção de um Tribunal Marítimo no
Estado Brasileiro e no incremento do bem-estar da sociedade.
Palavras-chave: Análise de Custo Benefício, Tribunal Marítimo, Valor Presente Líquido
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ABSTRACT
Some of the minimum essential functions of the state are the guarantee of public
security, justice and police power to its citizens. The Government should also apply the
budget derived from taxation in order to maximize the usefulness of its public services,
in accordance with the principle of Efficiency of Public Administration, as disposed at
article 37 of the Federal Constitution of 1988.
In order to support the decision-making process of a particular public action,
Cost Benefit Analysis (ACB) is a Finance tool that seeks to avoid unnecessary
economic burden by comparing costs and benefits of a given public policy by
estimating quantitative utilities when possible. In the European Union, the United States
and some other countries with high economic development there are laws which
regulate the use of ACB and its implementation is allowed when the benefits outweigh
or, at a minimum, justify the costs. This fact is not yet true in Brazil, however, this
procedure is already well accepted for public decision making, where analysts adopt and
justify their assumptions and methodologies by calculating the impacts of a given public
action. Thus, future cost and benefit flows are estimated and plotted, based on the
economic scenario and future prospects.
Although it´s still little known by the brazilian socitey, the Maritime Court plays
an important role as a specialized body in administrative judgments in Maritime Law
and in markets that use maritime navigation as a logistic mode, with the task of ensuring
justice and safety to navigation in the Brazilian Jurisdictional Waters (AJB). For this
reason, the present work intends to trace a CBA of having a Brazilian Maritime Court
and demonstrates its impact on the brazilian economy and the markets involved.
The results show that, being properly applied and with solid assumptions, the
methodology is viable and adequate to the maintenance of a Maritime Court in the
Brazil to increase the welfare of society.

Keyword: Cost Benefit Analysis, Maritime Court, Net Present Value.
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1.

Introdução
Algumas das funções essenciais mínimas do Estado são a garantia, para seus

cidadãos, da segurança pública, da justiça e do poder de polícia em seu território. Esses
princípios básicos possibilitam o respeito à legislação, aos contratos, garantem a
estabilidade jurídica para a existência dos mercados e a convivência harmônica e
civilizada da população. Para a manutenção de suas atividades, o Governo utiliza-se da
tributação para a arrecadação de receitas. Essa tributação, basicamente, interfere na
economia e no funcionamento dos mercados alterando as curvas de oferta e de
demanda. Com a presença do tributo, a curva da oferta ou de demanda se deslocam, pois
os produtores têm que reajustar seus preços para destinar a diferença ao Estado ou
devido ao pagamento do imposto pelos consumidores. Diante dessa interferência e
atendendo o disposto no princípio da Eficiência da Administração Pública, previsto no
artigo 37 da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), o Governo tem o dever de
aplicar os recursos orçamentários oriundos da tributação de modo a maximizar a
utilidade da prestação de seus serviços públicos e evitando as perdas em sua economia.
Partindo do princípio exposto, a intenção deste trabalho é de realizar a avaliação
da disponibilidade de um Tribunal Marítimo (TM) no Brasil e, além disso, explicar e
demonstrar a importância econômica da utilização de nossas águas nas vertentes
logísticas e de exploração. Para isso, será utilizada uma ferramenta ainda pouco popular
no Brasil, denominada de Análise Custo-Benefício (ACB). O entendimento de vários
conceitos é essencial para as conclusões que serão expostas no decorrer da explanação
da dissertação, por isso, serão desenvolvidos assuntos correlatos que constituam uma
base de conhecimentos essenciais que possibilitem uma real avaliação da ACB, tanto
em sua vertente quantitativa quanto qualitativa.
De acordo com dados dispostos no portal na internet da “Amazônia Azul” da
Marinha do Brasil (MB), no seu papel de Autoridade Marítima, o país possui, a sua
disposição, 5,7 milhões de quilômetros quadrados de área oceânica, o que equivale a
mais de toda a superfície da floresta Amazônica que mede 5,5 milhões de quilômetros
quadrados, e cerca de 2/3 do território terrestre brasileiro, de 8,5 milhões de quilômetros
quadrados (MB, 2019). Atualmente, cerca de 95% das exportações brasileiras são
movimentadas por nossos portos. No mar, são extraídos 85% do petróleo, 75% do gás
natural e 45% da pesca, além da existência de grande potencial de exploração de
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recursos naturais e de biodiversidade ainda desconhecidos. É inegável o crescimento da
utilização de nossas águas para diversos fins, entre eles os recreativos, comerciais, de
transporte, de exploração econômica e, sobretudo, da indústria naval.
Apesar de pouco conhecido pela população, o TM exerce importante papel no
que se refere ao julgamento dos acidentes e fatos da navegação. Sua criação se deu por
um incidente ocorrido em 1930, devido a uma ofensiva brasileira a um navio alemão
considerada negligente pelo Tribunal Marítimo alemão, gerando comoção internacional.
Atualmente, o Tribunal Marítimo é um órgão autônomo auxiliar do Poder
Judiciário e vinculado ao Comando da Marinha com jurisdição em todo o território
brasileiro e tem como atribuições:
- Julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre;
- Manter o Registro da Propriedade Marítima e de armadores de navios brasileiros; e
- Manter o Registro Especial Brasileiro (REB) e dos ônus que incidem sobre as
embarcações nacionais.
O estudo pretende realizar uma ACB da corte marítima brasileira e de sua
disponibilidade à sociedade. Serão buscados dados a partir do fluxo de caixa de seus
custos orçamentários e do produto de sua arrecadação via tributação, por sanções e
repasses do Comando da Marinha. Será analisado o impacto de suas atividades no
cenário econômico brasileiro, principalmente no que se refere à exploração econômica
das águas jurisdicionais.
No processo de subsidiar a decisão de determinada atuação pública, a mera
verificação de efeitos positivos de um programa não é suficiente para avaliar a
contribuição para a maximização do bem-estar da sociedade. A Análise de Custo
Benefício (ACB) é uma ferramenta de Finanças que busca evitar o ônus econômico
desnecessário. Parte do preceito da escassez dos recursos sociais e executa comparações
entre custos e benefícios de determinada política pública, em conjunto com estimações
quantitativas de utilidades, quando possível.
Na União Europeia, nos Estados Unidos e em mais alguns países de elevado
desenvolvimento econômico existe previsão legal de utilização da ACB em suas
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regulações e projetos públicos, sendo permitida sua implementação quando os
benefícios superam ou, no mínimo, justificam os custos. Tal fato ainda não é realidade
no Brasil, entretanto, o referido procedimento já é bem aceito para a tomada de decisões
públicas, onde analistas adotam e justificam seus pressupostos e metodologias para o
cálculo dos impactos de determinada ação. Com isso, são estimados fluxos de custos e
benefícios futuros, tomando como base o cenário econômico e as perspectivas de futuro.
A ACB do TM contribuirá não somente com o aspecto de sua pertinência, mas
também como um estudo ainda não realizado que justifique suas atribuições. Possui o
intuito, inclusive, de contribuir na iniciativa de adoção de avaliações de políticas
públicas no Estado Brasileiro, servindo como um dos alicerces para a otimização e
emprego das finanças públicas, face a deficitária existência de amparo legal e de
procedimentos de avaliação de impactos de legislações, regulações e políticas.
Auxiliará, ainda, à Marinha do Brasil e ao Tribunal Marítimo a identificar e prestar
contas à sociedade quanto ao valor de suas atividades.
Para uma melhor compreensão do trabalho, os capítulos 2, 3 e 4 procuram
apresentar os conceitos e arcabouços necessários do cenário relacionado às águas
brasileiras e à legislação vinculada, para então ser possível introduzir assuntos
relacionados à importância das atribuições do TM e de sua relevância nos mercados que
utilizam da navegação para existirem, tornando-o peça importante na Economia e no
Direito Marítimo brasileiro. Dessa forma, existe uma sequência lógica e crescente dos
capítulos que visa prover conhecimentos básicos necessários para o entendimento da
metodologia da ACB no TM, conforme exposto na Figura 1.
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Figura 1 - Sequência de Conhecimentos para Compreensão da ACB no TM
Fonte: Elaboração do Autor

O segundo capítulo apresenta as definições básicas do cenário brasileiro de
nossas águas, bem como da legislação que o regula. São apresentados os conceitos de
Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), Mar Territorial, Zona Contígua, Zona
Econômica Exclusiva, Plataforma Continental, Águas Interiores, Águas Arquipelágicas
e Alto Mar.
No terceiro capítulo são identificados os principais mercados que utilizam os
nossos mares para gerar riquezas em nosso território, dentre eles o turismo, o lazer, a
pesca, a extração de petróleo, o tráfego aquaviário e as atividades portuárias. São
apresentados números e estatísticas para contribuir na interpretação da importância
dessas microeconomias no cenário econômico nacional e na avaliação financeira e
econômica da ACB.
O quarto capítulo conceitua o cenário da atividade fim do Tribunal Marítimo,
definindo o que são Acidentes e Fatos da Navegação e como são adotados os
procedimentos do Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação
(IAFN). Mais uma vez, a teoria abordada é importante na almejada compreensão da
ACB, da mesma forma que são apresentadas breves especificidades relacionadas ao
Direito Marítimo. Ao finalizar este capítulo, é possível compreender os capítulos 5 e 6,
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que abordam respectivamente a criação, disponibilidade de um Tribunal Marítimo e sua
composição, bem como das atribuições legais que possui em sua jurisdição.
O capítulo 7 é o marco que efetivamente inicia os estudos da ACB. É
apresentada sua conceituação e histórico, além da comparação de sua utilização em
outros países, principalmente aos Estados Unidos. O capítulo 8 demonstra a
metodologia para a ACB. Nesse processo é que são apresentadas as análises
quantitativas, qualitativas e de monetização das utilidades por meio dos pressupostos
adotados e dos conceitos abordados. São seguidas e explicadas as etapas referentes à
ferramenta, delineando e justificando cada passo do modelo, principalmente ao que se
refere as análises citadas. O produto do procedimento é o Valor Presente Líquido (VPL)
de custos e benefícios quantificados na Análise Financeira, que permite a comparação
das utilidades. Por fim, a Análise Econômica utiliza os fatores qualitativos como
subsídios para a tomada de decisão e como oportunidades de estudos futuros.
O nono capítulo se encerra com a apresentação com a síntese de resultados, suas
limitações e conclusões do modelo.
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2.

O Limite Marítimo Brasileiro
O Brasil é um país marítimo, porém esse conceito infelizmente não é natural à

rotina de sua população. O início de nossa história como nação começou pelo mar. A
chegada de invasores em nossa costa atraiu a atenção da metrópole quanto à
necessidade da colonização. Nossas riquezas saíram por nossos portos em direção à
Europa. As batalhas de consolidação do território e de independência terminaram pelo
mar e garantiram proporções continentais a nossa pátria. A navegação sempre foi uma
constante nesse processo.
Com o advento do desenvolvimento da navegação mundial e do comércio
internacional, surgiu a necessidade de regulamentação do uso do mar. Por isso, em 10
de dezembro de 1982, ocorreu, em Montego Bay, Jamaica, a Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). Tal conciliação entrou em vigor em 16 de
novembro de 1994, dispondo dos conceitos básicos que nortearam a legislação
brasileira e dos demais signatários, que versa sobre a definição do que seriam “águas
nacionais” e o direito ali vigente. Um Estado, em contrapartida de expandir o seu
território nacional sobre o mar, assume deveres e responsabilidades no campo político,
ambiental e de segurança frente aos demais.
No tocante à importância da finalidade do TM, principalmente no que se refere
às atividades econômicas, cabe o destaque a alguns conceitos-chave referentes à
CNUDM para melhor entendimento do cenário marítimo brasileiro, expostos no
capítulo subsequente.

2.1

Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB)
A legislação prevê no glossário de seu Decreto nº 8.907, de 22 de novembro de

2016 (Brasil, 2016), que as Águas Jurisdicionais Brasileiras “compreendem as águas
interiores e os espaços marítimos, nos quais a República Federativa do Brasil exerce
jurisdição, em algum grau, sobre atividades, pessoas, instalações, embarcações e
recursos naturais vivos e não vivos, encontrados na massa líquida, no leito ou no
subsolo marinho, para os fins de controle e fiscalização, dentro dos limites da legislação
internacional e nacional. Esses espaços marítimos compreendem a faixa de duzentas
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milhas marítimas contadas a partir das linhas de base”. O disposto encontra-se ilustrado
na Figura 2.

Figura 2 - Mapeamento das Águas Jurisdicionais Brasileiras
Fonte: Marinha do Brasil

Dentro das AJB, existem ainda importantes subdivisões, como elencado na Lei
nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993 (Brasil, 1993) como o Mar Territorial, Zona Contígua,
Zona Econômica Exclusiva, Plataforma Continental, Águas Interiores, Águas
Arquipelágicas e Alto Mar.

2.2

Mar Territorial
Compreende uma faixa de 12 milhas náuticas (22,224 quilômetros) da largura a

partir das linhas de base adotadas pelo Estado costeiro. A soberania nacional abrange o
mar territorial, o espaço aéreo sobrejacente, o leito e o subsolo.

2.3

Zona Contígua
Fica garantido, ao Estado costeiro, que mantenha sob seu controle e fiscalização

a área compreendida entre o limite do Mar Territorial e mais 12 milhas náuticas,
totalizando 24 milhas náuticas. O intuito é de evitar ou reprimir as infrações às leis e
regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração e sanitários no seu território ou mar
territorial.
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2.4

Zona Econômica Exclusiva (ZEE)
Compreende a faixa entre o limite do Mar Territorial até 200 milhas náuticas. Na

ZEE, o Brasil tem direitos de soberania de exploração e aproveitamento para fins
econômicos e de investigação científica dos recursos naturais, vivos ou não vivos das
águas sobrejacentes, leito do mar e seu subsolo. Também tem jurisdição no que se refere
colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas. É necessária
autorização brasileira para que outro Estado utilize a ZEE com as finalidades
supracitadas. Os conceitos acima são ilustrados na Figura 3.

Figura 3 - Definição dos Limites até a ZEE
Fonte: Marinha do Brasil

2.5

Plataforma Continental
A Plataforma Continental do Brasil compreende o leito e o subsolo das áreas

submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do
prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem
continental, ou até uma distância de duzentas milhas marítimas das linhas de base
(ZEE), a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo
exterior da margem continental não atinja essa distância. Possui as prerrogativas
basicamente semelhantes à ZEE. Ou seja, o limite mínimo das AJB é o definido pela
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ZEE caso a Plataforma Continental não o ultrapasse. A distância máxima é limitada até
350 milhas náuticas, conforme disposto na Figura 4.

Figura 4 - Definições do Limite da Plataforma Continental
Fonte: Marinha do Brasil

2.6

Águas Interiores
Situadas no interior das linhas de base do mar territorial e que fazem parte das

águas interiores de um País, tais como rios, lagos e lagoas.

2.7

Águas Arquipelágicas
São aquelas que circundam os arquipélagos, como as de Fernando de Noronha e

de Martim Vaz e Trindade.
Com o objetivo de ampliar sua soberania, no final de década de 90 o Brasil
enquadrou os rochedos de São Pedro e São Paulo como um arquipélago. Para isso, foi
realizado a construção de um farol e uma estação científica que permanecem
constantemente guarnecida por pesquisadores.

2.8

Alto Mar
Águas que não fazem parte das Águas Jurisdicionais de um Estado. Pode ser

utilizado por todos os Estados, desde que para fins pacíficos. A única obrigatoriedade se
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deve às embarcações ostentarem a bandeira do seu Estado. Um resumo das
classificações pode ser observado na Figura 5.

Figura 5 - Classificações das Águas de um Estado
Fonte: Marinha do Brasil
No tocante ao território e direitos de exploração, naturalmente esbarra-se no
conceito de soberania nacional. Nas fronteiras dos Estados geralmente são utilizadas
barreiras e sinalizações físicas, naturais ou não, para o seu delineamento e fiscalização,
de forma que efetive o controle brasileiro em determinada área. Tal fato não ocorre nos
limites de nossas águas. A Estratégia Nacional de Defesa (Brasil, 2012) estabeleceu que
a Marinha do Brasil (MB), na condição de Autoridade Marítima (AM), deveria manter
condições de patrulhamento, de forma a garantir o controle das áreas marítimas e seus
limites, do transporte aquaviário no que se refere à segurança da navegação e à
salvaguarda da vida humana no mar (SAR), de preservação da segurança de
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embarcações, plataformas petrolíferas, instalações navais e portuárias nas AJB. De
forma complementar, é responsável pelos levantamentos hidroceanográficos, de
fiscalização do tráfego marítimo e de proteção ao meio ambiente marinho, bem como no
quesito de segurança de ameaças contemporâneas, como o terrorismo, tráfico de
entorpecentes, armas e de pessoas e da pirataria. Para isso, foi sancionada a lei nº
9.537/97 (Brasil, 1997), conhecida como Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário
(LESTA).

3.

A Exploração Econômica das Águas Jurisdicionais Brasileiras
O uso da AJB, aliada à posição geográfica privilegiada, promovem ao país não

apenas a uma possibilidade, mas uma oportunidade de destaque nos campos
econômicos, geopolíticos e estratégicos. Voltando à análise de números, a área de
nossas águas é de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a mais de toda
a superfície da floresta Amazônica (5,5 milhões de quilômetros quadrados) e cerca de
2/3 do território terrestre brasileiro (8,5 milhões de quilômetros quadrados) (MB, 2019),
conforme exposto na Figura 6.

Figura 6 - Comparação das Áreas do Território Brasileiro, em milhões de km²
Fonte: Marinha do Brasil
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A faixa litorânea possui 8.500 km, considerando recortes como baías e
reentrâncias. São dezessete estados litorâneos e 280 municípios defrontantes com o mar,
concentrando 80% da população brasileira vivendo a menos de 200 km da costa do país,
além de ser composto de aproximadamente 90% do PIB nacional. Ao todo, temos 21
mil quilômetros navegáveis. No caso da plataforma continental brasileira, figuram, entre
os recursos de maior relevância socioeconômica, bens minerais como ouro, diamante,
enxofre, potássio, areia, calcário, cascalhos, carvão, hidratos de gás e sulfetos
polimetálicos.

3.1

Lazer e Turismo
O turismo é uma das mais conhecidas utilizações do mar, sendo o litoral um dos

destinos brasileiros mais populares para os turistas domésticos e estrangeiros. É uma
atividade econômica ainda com bastante potencial de exploração. Para efeitos de
comparação, a cidade de Paris recebeu, sozinha, 35 milhões de turistas em 2018,
enquanto o Brasil inteiro recebeu cerca de 6,6 milhões, menos que os 7,6 milhões de
visitantes ao Museu do Louvre, conforme dados divulgados pelo Comitê Regional de
Turismo de Paris e publicado pela Folha de São Paulo (Folha, 2018). De acordo com os
dados do Ministério do Turismo (Brasil, 2019) dispostos na Tabela 1, o número de
visitantes ao país cresceu aproximadamente 0,5% no último ano.

Tabela 1 - Chegada de Turistas ao Brasil por UF - 2017/2018
Fonte: Anuário Estatístico de Turismo, ano base 2018
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Entretanto, no que se refere aos acessos por via marítima, de 2017 a 2018 já se
percebe um incremento de 100,03% na chegada de turistas, principalmente em função
do crescimento do número de cruzeiros que têm visitado a costa brasileira. A taxa de
crescimento de turistas por via marítima é 65% maior que a taxa de crescimento total de
turistas no Brasil, por todas as vias (Aérea, Terrestre, Marítima e Fluvial) conforme
observado na Figura 7.

Figura 7 - Quadro Evolutivo de Turistas
Fonte: Ministério do Turismo

Outro fator que chama atenção é o aumento de turistas por via de acesso
marítima durante o primeiro quadrimestre de 2018. Devido à sazonalidade coincidir
com a alta temporada do turismo do verão brasileiro e do aumento de oferta de viagens
de navios de cruzeiro, deduz-se que as empresas de cruzeiro estão ampliando sua
atuação nos destinos brasileiros, fato este observado na Tabela 2.

Tabela 2 - Chegada de Turistas ao Brasil por Meses
Fonte: Ministério do Turismo

27

O Governo anunciou recentemente a intenção de ampliar o espaço do turismo
náutico brasileiro. O intuito é de incrementar o número de 7 cruzeiros anuais por 40 até
o fim de 2022. A geração de empregos no período de 2018/2019 foi de 40.000 vagas
nessa temporada, conforme dados do Ministério do Turismo e publicados no portal da
UOL (AMARAL, 2019), totalizando um impacto econômico de R$ 2,1 bilhões na
economia.
As ilhas e os rochedos marítimos também são pontos com alto potencial de
atração turística pela beleza natural e apelo ecológico. Nesses locais, existe um eficiente
sistema de segurança da navegação, composto de faróis, estações meteorológicas e
centros de comunicação, beneficiando, assim, a navegação nacional e internacional.

3.2

Números de Pesca
Outra potencialidade econômica explorada em nossas águas é a pesca e a

aquicultura. Entretanto, o Governo não dispõe de banco de dados recente, sendo os
últimos dados oficiais apresentados ao Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) em 2014 (FAO, 2019) e do 1º Anuário Brasileiro da pesca e aquicultura
2014 (Brasil, 2014).
De acordo com dados do Anuário (Brasil, 2014) do Ministério da Pesca e
Aquicultura, a indústria nacional pesqueira mobiliza cerca de 800 mil profissionais e
proporciona 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos, resultando em uma produção
oficial de cerca de 1,3 milhão de toneladas, sendo a participação da pesca extrativa de
aproximadamente 55%, totalizando um PIB nacional de R$ 5 bilhões. O consumo
médio de pescado gira em torno de 7,8 kgs por habitante em um ano, demonstrando
ampla margem de potencial de crescimento. O Brasil possui, em suas águas, mais de 3
mil espécies de peixes. O ranking mundial de produção de pescado pode ser verificado
na Figura 8.
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Figura 8 - Ranking de Produção de Pescado
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Existe uma expectativa da aquicultura, principalmente a brasileira, fazer parte da
resolução do problema de produção mundial de proteínas. Um estudo do Instituto Earth
Policy publicado no jornal “o Globo” (Andreoni, 2013) mostra que a produção de
peixes e frutos do mar (66,5 milhões de toneladas) ultrapassou a de carne bovina em
2012 (63 milhões de toneladas). No Brasil, em 2018, segundo o anuário da Associação
Brasileira de Piscicultura (PeixeBR, 2019), a produção atingiu 722.560 toneladas,
resultando em um aumento de 50% desde o último resultado oficial do governo, em
2011. O fato se deve a já mencionada grande disponibilidade de áreas cultiváveis em
águas interiores e marinhas, além de condições climatológicas e ambientais favoráveis.
Ainda de acordo com o Anuário (Brasil, 2014), há uma grande diferença
geográfica no consumo de peixe no mercado interno brasileiro, onde a população do
Norte tem uma taxa de consumo superior a do Sul (que possui uma maior identidade
com o consumo de carne bovina). Ademais, a demanda do mercado interno brasileiro
por pescado supre a sua produção, precisando ser complementada por meio de
importação. Em 2012, essa necessidade chegou à ordem de 34%, totalizando US$ 1,3
bilhão. Tudo isso corrobora o grande potencial de exploração brasileiro neste mercado
para atendimento do consumo interno e aumento da exportação. Os principais parceiros
comerciais na exportação da pesca brasileira estão relacionados na Figura 9.
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Figura 9 - Principais Importadores de Pescado Brasileiro
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

A produção global de pesca no ano de 2016 foi de 171 milhões de toneladas,
com receita estimada em US$ 362 bilhões, sendo que a aquicultura responde por 47%
do total e US$ 232 bilhões de receita (FAO, 2018). Essa produção corresponde a 17%
de proteína animal consumida no mundo.

Figura 10 - Consumo e Utilização da Produção Mundial de Pescados
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations
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Na Figura 10 percebe-se que o consumo de pescado cresce a uma taxa maior que
a população mundial, abrindo margem ao aumento de produção de pescado. Para níveis
de comparação, países da América Latina menores que o Brasil, como Peru (3,8
milhões), Chile (2,5 milhões) e México (1,7 milhões), possuem uma produção maior
que a brasileira. Realizando uma comparação em proporção de áreas territorais e
populacional, os Estados Unidos possui uma produção anual de 5,3 milhões de
toneladas. Somado a isso, a China, de longe a maior produtora mundial de pescado,
encontra-se com sua produção estável desde 2016, com expectativa de redução devido a
uma política pública de redução progressiva de pesca extrativista.
Em água interiores, a produção mundial é de 11,6 milhões de toneladas em
2016, sendo que 16 países produzem quase 80% da produção mundial. O Brasil ocupa a
13ª colocação, conforme verificado na Tabela 3.

Tabela 3 - Países Produtores de Pesca em Águas Interiores
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations
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A FAO ressalta, ainda, que países como o Brasil, Índia e Indonésia conquistaram
grande importância no crescimento do mercado interno e exportação, graças, em parte,
ao aumento de produção e ao desenvolvimento do sistema de distribuição do pescado. A
Tabela 4 resume a situação de produção mundial, dividido em extrativa e aquicultura e
subdivididas em águas interiores e marinhas.

Tabela 4 - Resumo da Produção Mundial de Pescado
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations

As perspectivas para o futuro da pesca extrativa brasileira estão concentradas na
expansão em direção à pesca oceânica em razão, principalmente, dos grandes cardumes
de atuns na ZEE que podem ser capturados de forma sustentável. Além disso, as
espécies que vivem em águas de grandes profundidades são mais valorizadas no
mercado internacional. Entretanto, o produtor brasileiro esbarra no obstáculo
tecnológico, necessitando de embarcações de pesca industrial, de especialização e de
tecnologia mais moderna na localização de cardumes, autonomia em alto mar,
conservação do pescado e de segurança à tripulação (Brasil, 2014). Os últimos dados do
Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura, de 2011, apontam que a captura extrativa
marinha foi de 553 mil toneladas, quase 40% da produção total de pescados no país.
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Demonstra-se que há ampla margem para a atividade pesqueira nacional. Nosso
litoral é sempre procurado por navios de pesca industrial estrangeiros em buscas de
nossas riquezas marinhas. Na década de 60, chegamos perto a um conflito armado com
a França denominado de “guerra da lagosta” devido à invasão desse país ao litoral do
nordeste brasileiro. Há, ainda, a necessidade estratégica de promover a exploração
soberana dos recursos pesqueiros do país, com base em uma política efetiva de
ocupação da ZEE, no que tange o artigo 77 da CNUDM, que versa sobre os “direitos de
soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos
naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito e seu
subsolo”, em um esforço pesqueiro ótimo, do ponto de vista econômico e biológico, que
garanta a sustentabilidade dessa atividade.
Na figura 11 é possível identificar as principais espécies de pescado presentes ao
longo das AJB.

Figura 11 - Principais Espécies de Pescado nas AJB
Fonte: Marinha do Brasil
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3.3

Petróleo
De acordo com dados do Anuário da Agência Nacional de Petróleo (ANP) em

2018, o consumo mundial de petróleo atingiu a marca de 99,8 milhões de barris por dia,
um aumento de 1,5% se comparado a 2017 (Brasil, 2019). Os três maiores
consumidores mundiais são os Estados Unidos (20,5 milhões de barris por dia), a China
(13,5 milhões de barris por dia) e a Índia (5,2 milhões de barris por dia). O Brasil é o
sétimo colocado, com um consumo de aproximadamente 3,1 milhões de barris por dia,
com um aumento de 1% se comparado a 2017. Ocupa, ainda, a 15ª posição no ranking
mundial de reservas provadas de petróleo, com um volume de 13,4 bilhões de barris e
com alta de 5% em relação a 2017. A proporção de reserva provada de petróleo no mar
e em terra podem ser observados na Figura 12.

Figura 12 - Proporção de Reserva Provada de Petróleo no Mar e em Terra
Fonte: Agência Nacional de Petróleo

A indústria de petróleo e gás corresponde a aproximadamente 13% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional e o Brasil se situa na 10ª posição de produção, totalizando
2,7 milhões de barris/dia (cerca de 2,8% do total mundial). É capaz de refinar 2,3
milhões de barris por dia, marca considerada constante com relação a 2017,
demonstrando uma necessidade de importação de petróleo refinado. Esse cálculo
considera também a produção de Líquido de Gás Natural (LGN). A Figura 13 classifica
a produção brasileira de petróleo por concessionária.
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Figura 13 - Produção de Petróleo por Concessionária
Fonte: Agência Nacional do Petróleo

A produção de 2018 no pré-sal alcançou a quantidade de 521,5 milhões de
barris, atingindo a média de 1,4 milhão de barris/dia no ano. Esse quantitativo
representa 55,2% da produção total nacional. No mesmo sentido, a produção no mar
corresponde a 95,7% do total. Ou seja, a extração brasileira de petróleo é extremamente
dependente da produção oriunda das AJB.
Nesse escopo, o Rio de Janeiro corresponde a 70,2% da produção total nacional,
com 1,8 milhão de barris por dia e 83,3% de volume de reservas provadas do território
nacional. A Figura 14 estabelece um comparativo entre as Unidades da Federação.
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Figura 14 - Distribuição de Reserva de Petróleo por Estados
Fonte: Agência Nacional de Petróleo

Em 2018, a Petrobras manteve-se como a concessionária que mais produziu
petróleo e gás natural: 73,5% e 73,4% de participação no total respectivamente. Porém,
assim como já havia acontecido no ano passado, teve menor participação em relação ao
ano anterior (77,8% e 76,6%). Como operadora, a produção da Petrobras representou
93% do total nacional de petróleo e 94,7% do total de gás natural. Suas bacias
encontram-se representadas na Figura 15.

Figura 15 - Bacias Produtoras de Petróleo
Fonte: Petrobras

36

Cerca de 85% da exploração e produção petrolífera e de 75% de gás natural,
bem como de suas reservas, são encontradas em duas áreas marítimas principais: a
Bacia de Campos e a Bacia de Santos. Atualmente, as atividades centrais da Petrobras
focam na extração nas águas profundas e ultraprofundas do “pré-sal”. Conforme
planejamento da empresa, nos próximos cinco anos serão realizados investimentos nas
atividades de perfuração, de forma a atingirem profundidades cada vez maiores, bem
como implantação de operação de 13 novos sistemas de produção, com o objetivo de
aumentar em 5% a produção de petróleo até 2023. O total de capital previsto a ser
empregado na exploração e produção de petróleo e gás natural gira em torno de US$
68,8 bilhões.
A indústria de refino de petróleo brasileiro, em 2018, contava com a capacidade
de processamento de 2,4 milhões de barris/dia, divididos por 17 unidades de refinarias e
um fator de utilização de 75,8%. Delas, 13 são propriedades da Petrobras respondendo
por 98,2% da capacidade total. Do petróleo total processado, 86% eram de origem
nacional e 9,8% importado.
No tocante as participações governamentais, em 2018 foram arrecadados R$
23,4 bilhões em royalties. Deste montante, 28,2% destinaram-se aos estados produtores
ou confrontantes; 34,2% aos municípios produtores ou confrontantes; 27,2% à União,
divididos entre Comando da Marinha (6,8%), Ministério da Ciência e Tecnologia
(5,1%) e Fundo Social (15,8%); 8,3% ao Fundo Especial dos Estados e Municípios; e
1,4% à Educação e Saúde. Ao Estado do Rio de Janeiro, maior produtor nacional de
petróleo e de gás natural, juntamente com seus municípios, destinaram-se 37% do total
arrecadado no País a título de royalties, cabendo à esfera estadual 18% desse percentual.
Entretanto, a necessidade brasileira de importação de petróleo vem crescendo,
atingindo a marca de 68 milhões de barris em 2018, um aumento de 24,8% em relação
ao ano anterior, ou de 13,5 milhões de barris. Tal fenômeno é explicado pelo aumento
da produção nacional e de exportações.
O Brasil importou, basicamente, petróleo da África (principalmente da Líbia),
Oriente Médio (Arábia Saudita) e dos Estados Unidos, nas proporções conforme a
Figura 16. Com isso, o dispêndio com importações foi de aproximadamente US$ 5
bilhões em 2018, 70% a mais que no exercício anterior. Um fator que contribuiu com
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esse cenário foi o aumento do preço médio do barril importado (US$ 74,20), 36,2%
maior que em 2017.

Figura 16 - Volume de Importação de Petróleo por Origem
Fonte: Agência Nacional do Petróleo

A exportação brasileira de petróleo alcançou, no ano de 2018, a marca de 410
milhões de barris, gerando uma receita de US$ 25,1 bilhões (51% maior que 2017). O
preço médio variou de US$ 45,70 para US$ 61,21 (33,9%). Na Figura 17 é possível
verificar a comparação histórica de volume exportado de petróleo e a receita com a
atividade de exportação.

Figura 17 - Comparação Histórica de Volume Exportado de Petróleo e Receita
Fonte: Agência Nacional do Petróleo
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A Figura 18 demonstra o principal destino das exportações brasileiras em 2018.
Vale ressaltar que a China é o maior importador de petróleo do Brasil, com volume de
227,6 milhões de barris, totalizando 55,5% do total.

Figura 18 - Destino de Exportação do Petróleo Brasileiro
Fonte: Agência Nacional do Petróleo

Por fim, a Figura 19 destaca o crescimento da importação de petróleo e seus
derivados, porém em comparação com a dependência externa.

Figura 19 - Comparação da produção, importação e dependência externa de petróleo
Fonte: Agência Nacional do Petróleo
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Nota-se, pelos números e movimentação de mercado, principalmente no que
tange a aspectos da navegação, que a indústria de petróleo brasileira está intimamente
ligada às atribuições do TM. A maior parte da extração de petróleo e de seu transporte,
seja no abastecimento do mercado interno bem como nas exportações são realizadas no
mar, sob amparo da LESTA.

3.4

O Modal de Navegação
Foi abordado, anteriormente, que cerda de 95% do comércio exterior brasileiro é

transportado por via marítima. Tal fato se deve, principalmente, à vantagem do modal
de transporte marítimo com relação à economia de escala se comparado aos modais
aéreos, ferroviários ou rodoviários. A figura 20 ilustra uma comparação entre modais
marítimos, ferroviários e rodoviários, ou seja, os meios mais utilizados de transporte de
grande monta.

Figura 20 - Comparação entre Modais Marítimos, Ferroviários e Rodoviários
Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Ao se optar pelo modal marítimo economiza-se, principalmente, no custo
unitário do produto transportado em virtude da maior capacidade de armazenamento de
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uma embarcação. Para fins de definição, o modal de navegação é dividido em longo
curso, cabotagem e interior:
Longo Curso – navegação realizada entre portos brasileiros e estrangeiros;
Cabotagem – realizada entre os portos brasileiros utilizando a via marítima; e
Interior – realizada em hidrovias interiores em percursos nacionais ou internacionais.
Outras vantagens dos transportes marítimos se dão pela redução no consumo de
combustível pelo transporte da mesma quantidade de carga e pela não dependência de
rodovias, o que evita o transtorno de congestionamentos e desgaste da manta asfáltica
das rodovias. Em alguns países europeus, existe o conceito de “estradas marítimas”, que
facilita o uso da cabotagem, nos mesmos moldes das estradas convencionais. O Brasil,
devido à extensão das AJB, detém grande potencial para a formulação de medidas de
maior proveito da movimentação de grandes volumes por meio de incentivos,
regulamentação e investimento de infraestrutura a exemplo do modelo europeu. Tal
medida contribuiria em um menor custo para as empresas e na diminuição do custo
Brasil, além de diversificação de sua malha logística. A exposição a eventos como a
greve dos caminhoneiros em 2018, por exemplo, poderia ser evitada ou até pacificada
com consequências consideravelmente mais tênues no abastecimento do mercado
interno e da economia nacional.
De acordo com o anuário de 2018 da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ), o total de cargas movimentadas nos portos brasileiros chegou à
ordem de 1.117.311.386 toneladas, um aumento de 2,7% em relação a 2007 e de 33%
desde 2010 (Brasil, 2018). O perfil da carga brasileira que é transportada pelo modal de
navegação se divide conforme a Figura 21.
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Figura 21 - Perfil da Carga Brasileira
Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Analisando detalhadamente os tipos de cargas transportados por nossas águas e
classificando o tipo de navegação, percebe-se a grande importância da navegação de
longo curso para a exportação brasileira. Ao todo, 96% de minério de ferro
transportados em via marítima tem o destino de exportação por navegação de longo
curso. No tocante aos combustíveis, a cabotagem já atingiu boa representatividade no
mercado interno. Tal fato pode ser explicado devido a Petrobras utilizar a sua empresa
subsidiária Transpetro, uma das grandes empresas de navegação brasileiras, para o
transporte de combustíveis.
A utilização de contêineres também merece destaque, demonstrando que ainda
existe margem para desenvolvimento da utilização desse recurso para a navegação de
cabotagem. A Figura 22 mostra a divisão das principais mercadorias transportadas e o
tipo de navegação utilizada, por mercadoria.
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Figura 22 - Principais Mercadorias Movimentadas (em milhões de toneladas)
Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários

O Brasil ocupa a 21ª colocação na utilização de contêineres no mundo, porém
apresentou um aumento de 7,2% se comparado aos dados de 2017, conforme divulgado
pela ANTAQ (Brasil, 2018).
Os números demonstram o crescimento da importância do modal marítimo no
Brasil, conforme exposto na Figura 23. O Longo Curso é o tipo de navegação mais
utilizado no Brasil, com a participação de 74% desse modal e crescimento de 32% no
período entre 2010-2018. Cabe destacar que a navegação em águas interiores teve uma
expansão de 105% no período, participando de 6% do total do modal de navegação
brasileiro.
A Cabotagem, nesse mesmo período, cresceu 26%, mais uma vez demonstrando
a existência de potencial inexplorado no mercado. O Granel líquido (principalmente
combustíveis) ocupa 65% dos navios que ligam dois portos nacionais. O Granel Sólido
participa em 17% desse mercado, enquanto as cargas conteneirizadas contabilizam 12%
e as cargas gerais, 6%.
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Vale ressaltar que, no intervalo supracitado, houve um aumento de 146% na
utilização entre os anos de 2017 e 2018. Entretanto, 49% dos fretamentos de Cabotagem
têm como origem ou destino o Estado de São Paulo (Brasil, 2018).

Figura 23 - Movimentações por Navegação no Brasil
Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Os cinco principais destinos das exportações brasileiras, totalizando 65% das
mesmas, tem como destino a China (307,2 milhões de toneladas), a Holanda e a Malásia
(ambos com 31 milhões de toneladas), o Japão (29,7 milhões de toneladas) e os Estados
Unidos (28,4 milhões de toneladas). Os produtos mais exportados são o Minério de
Ferro, a Soja, o Petróleo, o Milho e o Açúcar.

3.5

Atividade Portuária
Ao todo, o Brasil conta com 37 Portos Organizados, 52 Instalações Portuárias de

Pequeno Porte (IP4), 51 Portos Públicos, 13 Eclusas e sete Companhias Docas, com
investimentos na casa de R$ 2,2 bilhões para dragagem e infraestrutura. As obras de
dragagem foram para o Porto de Santos (SP), Vitória (ES), Paranaguá (PR), Rio de
Janeiro (RJ) e Itajaí (SC) e de infraestrutura foi para Itaqui (MA), Fortaleza (CE),
Salvador (BA), Vitória, Santos, Itajaí e de Rio Grande (RS), conforme dados
disponíveis pelo Ministério da Infraestrutura (Brasil, 2018). A situação das Instalações
Portuárias Brasileiras pode ser verificada na Figura 24.
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Figura 24 - Hidrovias e Instalações Portuárias Brasileiras
Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários

De forma a incrementar esses números e assegurar o controle das vias de
comércio marítimo, é necessária constante fiscalização por parte da AM e,
consequentemente, a identificação e apuração de contravenções. A retomada de
desenvolvimento da indústria naval e o crescimento da Marinha Mercante são
importantes fatores de geração de empregos em larga escala e, por meio da
competitividade, fontes de oportunidades de otimizar o mercado logístico marítimo.

4.

A Navegação
Após analisar dados estatísticos das principais vertentes de exploração das AJB e

de sua importância para a economia brasileira, percebemos que existe um pré-requisito
básico para o funcionamento desse mercado: a Navegação.
Por definição, a navegação é a ciência que estuda o deslocamento e o
posicionamento de veículos aquáticos no mar. Em águas nacionais, é regida pela
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LESTA, conforme mencionado no capítulo 2. A LESTA é a referência que a AM utiliza
para a promoção da segurança da navegação, da salvaguarda da vida humana no mar e
da prevenção da poluição das AJB, por meio da regulamentação e fiscalização do setor
aquaviário.

4.1

Acidentes e Fatos da Navegação
De acordo com as Normas da Autoridade Marítima 09 (Brasil, 2003), as

seguintes ocorrências são consideradas Acidentes ou Fatos da Navegação:

4.1.1 Acidentes da Navegação
São considerados os Acidentes da Navegação o naufrágio, o encalhe, a colisão, a
abalroação, a água aberta, a explosão, o incêndio, a varação, a arribada e o alijamento.
a) Naufrágio – afundamento total ou parcial da embarcação por perda de flutuabilidade,
decorrente de embarque de água em seus espaços internos devido a adernamento,
emborcamento ou alagamento.
b) Encalhe – contato das chamadas obras vivas (parte do casco do navio que tem
contato com a água) da embarcação com o fundo, provocando resistências externas que
dificultam ou impedem a movimentação da embarcação.
c) Colisão – choque mecânico da embarcação e/ou seus apêndices e acessórios contra
qualquer objeto que não seja outra embarcação ou, ainda, contra uma pessoa. Assim,
haverá colisão se a embarcação se chocar com um corpo fixo ou flutuante insusceptível
de navegar ou manobrar, tal como: recife, cais, casco soçobrado, boia, cabo submarino
etc.
d) Abalroação ou Abalroamento – choque mecânico entre embarcações ou seus
pertences e acessórios.
e) Água Aberta – ocorrência de abertura nas obras vivas que permita o ingresso
descontrolado de água nos espaços internos, ou a descarga de líquidos dos tanques, por
rombo no chapeamento, falhas no calafeto, ou nas costuras, por válvulas de fundo
abertas ou mal vedadas, por defeitos nos engaxetamentos dos eixos, ou qualquer falha
ou avaria que comprometa a estanqueidade da embarcação.
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f) Explosão – combustão brusca provocando a deflagração de ondas de pressão de
grande intensidade.
g) Incêndio – destruição provocada pela ação do fogo por combustão dos materiais de
bordo, ou sobre as águas, em decorrência de derramamento de combustível ou
inflamável, curto-circuito elétrico, guarda ou manuseio incorretos de material
inflamável ou explosivo.
h) Varação – ato deliberado de fazer encalhar ou por em seco a embarcação, para evitar
que evento mais danoso sobrevenha.
i) Arribada – fazer entrar a embarcação num porto ou lugar não previsto para a presente
travessia, isto é, que não seja o porto ou local de escala programada ou de destino.
j) Alijamento – é o ato deliberado de lançar n’água, no todo ou em parte, carga ou
outros bens existentes a bordo, com a finalidade de salvar a embarcação, parte da carga
ou outros bens.
k) Avaria ou defeito no navio ou nas suas instalações (aparelhos, equipamentos, peças,
acessórios e materiais de bordo), que ponha em risco a embarcação, as vidas e fazendas
de bordo.

4.1.2 Fatos da Navegação
São considerados Fatos da Navegação:
a) Mau aparelhamento da embarcação – a falta ou a impropriedade de aparelhos,
equipamentos, peças sobressalentes, acessórios e materiais, quando em desacordo com o
projeto aprovado, as exigências da boa técnica marinheira e demais normas e padrões
técnicos recomendados.
b) Impropriedade da embarcação para o serviço ou local em que é utilizada – utilização
da embarcação em desacordo com sua destinação, área de navegação ou atividade
estabelecida em seu Título de Inscrição.
c) Deficiência de Equipagem – falta ou deficiência quanto à quantidade e à qualificação
de tripulantes, em desacordo com as exigências regulamentares, como a do
cumprimento do cartão da tripulação de segurança da embarcação.
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d) Alteração da Rota – desvio da derrota (rota da embarcação) inicialmente programada
e para a qual o navio estava aprestado, pondo em risco a expedição ou gerando
prejuízos.
e) Má estivação da carga, que sujeite a risco a segurança da expedição - má peação,
colocação em local inadequado ou a má arrumação no porão, no convés ou mesmo no
interior do container, quer no granel, quer na carga geral, sem observar, ainda, a
adequabilidade da embalagem, pondo em risco a estabilidade do navio, a integridade da
própria carga e das pessoas de bordo.
f) Recusa injustificada de socorro à embarcação ou a náufragos em perigo.
g) Todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança da
embarcação, as vidas e fazendas de bordo (inclui-se o caso da presença de clandestino a
bordo).
h) Emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, previstos
em lei como crime ou contravenção penal, ou lesivos à Fazenda Nacional (como o caso
de contrabando ou descaminho).

4.2 Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação
(IAFN)
O IAFN é o primeiro passo para a condução de um processo a ser julgado no
TM. Conforme previsão do Art. 33 da Lei nº 2.180/54 (Brasil, 1954), será instaurada
IAFN, em um prazo de 5 dias, sempre que a ocorrência de acidente ou fato da
navegação chegar ao conhecimento de uma Capitania (CP) ou Delegacia (DL). Ao ser
despachado ao TM, será conduzido o processo por um Relator e apresentada
representação pela Procuradoria Especial da Marinha (PEM). Após o julgamento pelo
TM, são proferidas as decisões e compostos os acórdãos. O TM cumpre, ainda, o papel
de órgão de consulta quanto à competência de instauração do IAFN. O trâmite em que
se origina o IAFN até o seu efetivo julgamento está demonstrado na figura 25.
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IAFN

• Capitania
• Delegacia

TM

Processo:
• Juiz
• Relator

PEM

Representação

TM

• Julgamento
• Acórdão

Figura 25 - Processo de Instauração e Julgamento do IAFN
Fonte: Elaboração do autor

Cabe ressaltar que o Brasil foi reeleito, no dia 29 de novembro de 2019, para
integrar o Conselho da Organização Marítima Internacional (IMO), agência
especializada das Nações Unidas para regulação do transporte marítimo e na navegação
internacionais. Membro do Conselho desde 1967 pela Categoria “B”, reservada aos
países com interesse especial no transporte marítimo ou na navegação internacional, o
Brasil cumprirá o mandato 2020-2022 se comprometendo à promoção da segurança da
navegação internacional, da salvaguarda da vida humana no mar e na prevenção da
poluição marinha.

5.

A Criação e Disponibilidade de um Tribunal Marítimo
O crescente aumento de acidentes da navegação em águas brasileiras no início

do século XX evidenciava a necessidade de se criar, no Brasil, um órgão técnico para
avaliação das causas e circunstâncias dos acidentes de embarcações nacionais – onde
quer que estejam – e estrangeiras, quando em águas jurisdicionais brasileiras,
O fato gerador se deu por um incidente ocorrido em 1930, em que o Comandante
do navio alemão “Baden” decidiu suspender sem autorização em sua escala no Rio de
Janeiro. Tal fato culminou no Forte de Vigia, no Leme, abrir fogo contra a embarcação.
O caso foi julgado pelo Tribunal Marítimo da Alemanha, que concluiu haver
negligência na ofensiva brasileira, gerando grande comoção internacional. Com isso,
vislumbrou-se a necessidade da criação de um órgão especializado que tivesse
autonomia e capacitação para julgar fatos relativos à navegação em território nacional,
de modo a não ficar à mercê das decisões dos tribunais marítimos estrangeiros.
A ideia da criação de tribunais marítimos brasileiros, com competência adstrita a
determinada circunscrição marítima, foi influenciada pela organização alemã, que,
desde 1877, possui tribunais regionais e um Supremo Tribunal Marítimo, situado em
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Berlim. Entretanto, foi abandonada a ideia da divisão do território nacional em
circunscrições marítimas, sendo criado o Tribunal Marítimo em 1934, na então capital
federal, Rio de Janeiro.
Sua estrutura organizacional é de um colegiado composto por sete juízes, com as
seguintes qualificações previstas em Lei (Brasil, 1954):
- um Presidente, Oficial-General do Corpo da Armada da ativa ou na
inatividade;
- dois Juízes Militares, Capitão de Mar e Guerra ou Capitão de Fragata ─ um do
Corpo da Armada e outro do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais,
subespecializado em máquinas ou casco; e
- quatro Juízes Civis, sendo dois bacharéis em Direito ─ um especializado em
Direito Marítimo e o outro em Direito Internacional Público; um especialista em
armação de navios e navegação comercial; e um Capitão de Longo Curso da Marinha
Mercante.
Nota-se que ante as qualificações mencionadas, o colegiado foi composto de
forma a abranger todas as áreas do conhecimento imprescindíveis à análise das
circunstâncias que envolvem os fatos e acidentes da navegação. Como consequência, as
decisões do Tribunal têm valor probatório e se presumem certas, no que diz respeito à
matéria técnica, atribuindo uma importância aos acórdãos prolatados, haja vista a
especificidade da matéria tratada e a expertise do colegiado, subsidiando a legislação.

6.

Atribuições do Tribunal Marítimo
O Tribunal Marítimo é um Órgão Autônomo, com jurisdição em todo o território

nacional, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Comando da Marinha, tem como
atribuições as previstas no artigo 13 da Lei 2.180/54 (Brasil, 1954), a saber:
I - Julgar os acidentes e fatos da navegação:
a) definindo-lhes a natureza e determinando-lhes as causas, circunstâncias e
extensão;
b) indicando os responsáveis e aplicando-lhes as penas estabelecidas nesta lei; e
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c) propondo medidas preventivas e de segurança da navegação.
II - Manter o registro geral:
a) da propriedade naval;
b) da hipoteca naval e demais ônus sobre embarcações brasileiras; e
c) dos armadores de navios brasileiros.
Por se tratar de um Tribunal Administrativo, torna-se ferramenta essencial do
Poder Judiciário auxiliando na emissão de atos administrativos e provas técnicas
levados a juízo pelos interessados no curso do processo cível. As decisões provenientes
do TM são, em sua grande maioria, acatadas pelo Judiciário para as decisões dos
processos cíveis relacionados ao assunto.
Essa estrutura é bem semelhante em países como a Alemanha, Inglaterra, Japão,
Portugal, Holanda, Rússia, Espanha, África do Sul, Índia, Indonésia, Coreia do Sul,
Panamá, Argentina e Uruguai. Nos Estados Unidos, por exemplo, as Cortes Distritais
Federais possuem jurisdição para tratar processos de cunho marítimos. Entretanto,
existe um ramo próprio de Direito Marítimo denominado Admiralty and Maritime Law,
que tem procedência sobre as leis do Estado.

7.

A Análise Custo-Benefício
A Análise Custo-Benefício é uma metodologia de avaliação, do campo de

Finanças

e

das

Ciências

Econômicas,

que

tem

o

objetivo

de

comparar

quantitativamente, em termos monetários, custos e benefícios atuais e futuros de
decisões governamentais, políticas e projetos públicos. Tem aplicabilidade a qualquer
alocação de recursos em um ambiente econômico (Layard e Glaister, 1994).
A ACB, nas Ciências Econômicas, parte do conceito microeconômico de que é
uma ferramenta que pretende avaliar o impacto da decisão que acarretará alteração no
bem-estar social. Ou seja, os impactos decorrentes das decisões públicas são focadas na
escassez de recursos e na eficiência do resultado, de forma a escolher as melhores
alternativas para a alocação do finito orçamento público. Por conseguinte, essa decisão
só deverá ser levada adiante se os benefícios compensarem aqueles que vão perder
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benefícios e, mesmo assim, estes ainda serem considerados beneficiados (Boardman et
al., 2006). Conclui-se que o critério de vantajosidade dos benefícios líquidos diante de
custos líquidos são amplamente dependentes do grau de explicação do bem-estar social
em valores monetários, resultando em uma ACB mais refinada.
A monetização é uma peça chave no conceito por ser uma unidade comum de
medida que homogeneíza todo o processo de comparação de custos e benefícios.
Entretanto, a ACB é mais ampla. Ela visa, principalmente, utilizar instrumentos que
permitam a avaliação socioeconômica de emprego de recursos públicos para
incrementar o bem-estar social. Portanto, a ACB é uma ferramenta que permite
assessorar o tomador de decisão a ter acesso a comparações quantitativas de
determinada política ou projeto, juntamente com o apoio qualitativo de informações de
custos e benefícios que não sejam possíveis serem quantificados.

7.1

Histórico e Incorporação da Análise Custo Benefício (ACB)
A ACB foi criada nos Estados Unidos no ano de 1936, onde foi exigida como

metodologia para elaboração de medidas de controle de inundação e de incremento da
infra-estrutura marítima e de navegação por meio da lei federal do Flood Control Act
(Porter, 1995). Atualmente, diversas leis americanas exigem uma ACB, como a Federal
Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, Toxic Substances Control Act, Unfunded
Mandates Act e Clean Air Act, que preveem a análise qualitativa e quantitativa dos
custos, riscos e benefícios (Wedy, 2016).
No caso dos Estados Unidos, a padronização de procedimentos da ACB a serem
atendidas pelas agências federais se deu pela Ordem Executiva 12.291 de 1981, que
passou a exigir o procedimento no exercício de suas atividades. Em 1993, a
quantificação dos impactos previsíveis foi abrandada para que os benefícios apenas
justificassem os custos. Atualmente, ampliou-se a catalogação para a quantificação de
fatores abstratos, a exemplo da dignidade humana, justiça, e de valores de difícil ou
impossível monetização, como o valor da vida. Tais conceitos foram utilizados na
análise qualitativa do presente trabalho.
A União Europeia criou, em 2008, o Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects em que orienta e torna compulsório, aos Estados Membros, a
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utilização da metodologia da ACB em projetos de infraestrutura maiores que 50 milhões
de euros. Essa publicação foi atualizada para o período de 2014-2020, estimando a
utilização em mais de 500 projetos, abordando setores como o de transporte, meioambiente, fornecimento de água, saneamento, energia, banda larga, pesquisa,
desenvolvimento e inovação (Comissão Europeia, 2014).
Atualmente, a ACB é um método de análise econômico amplamente utilizado
por países desenvolvidos, possuindo legislação própria para a sua aplicação. A título de
exemplos, países como a República Tcheca, Coreia e México possuem previsão legal
para a realização ACB. No caso da Austrália, Áustria, França, Itália e Holanda possuem
sustentação em Decreto do Primeiro Ministro. Já na Dinamarca, Finlândia, Irlanda,
Japão, Nova Zelândia, Alemanha, Portugal, Suécia, Inglaterra, Austrália e Canadá, as
ACB são executadas por resoluções do governo ou diretivas políticas. A Índia e a
China, bem como organizações internacionais como a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), também incentivam a aplicação da ACB para
decisões de políticas públicas. Nos EUA, a técnica está prevista por ordem executiva da
presidência.

7.2

Fundamentação Teórica
Partindo do princípio da criação e desenvolvimento da ACB, percebe-se que a

ferramenta procura identificar o impacto econômico líquido de um projeto de
investimento, se traduzindo em um procedimento sequencial de avaliação de decisões e
do impacto na sociedade. Dessa forma, busca-se estudar a viabilidade do referido
projeto, comparando os seus custos e benefícios, com o escopo de se realizar uma
eficiente alocação de recursos. Com isso, todos os possíveis impactos devem ser
analisados, atribuído um valor monetário, agregados para que seja calculado o benefício
líquido e tirada a conclusão de viabilidade do projeto. Para fins de comparação, os
custos e benefícios também podem ser analisados diante de dois cenários: um com a
realização do investimento e outro sem. A equação demonstra o processo genérico de
comparação.
- Relação Benefício-Custo:
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𝐵

∑ 𝑡 𝑡
𝐵
(1+𝑑)
=
𝐶
𝐶
∑ 𝑡 𝑡
(1+𝑑)

Viabilidade será indicada com B/C = 1 e ações podem ser indicadas de acordo com as
magnitudes de B/C.
B/C = relação benefício x custo
𝐵𝑡 = Benefício do período t
𝐶𝑡 = Custo do período t
d = taxa de desconto
- Taxa Interna de Retorno:
∑

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡

=0

TIR = Taxa Interna de Retorno
𝐵𝑡 = Benefício do período t
𝐶𝑡 = Custo do período t
No que se refere à atribuição de valores monetários, deve-se levar em conta
possíveis correções a distorções de preços, à monetização de impactos não monetários e
a inclusão de efeitos indiretos. Apesar da discricionariedade do procedimento, a
expressão do resultado dos impactos facilita as diferentes comparações, atribuindo um
resultado quantitativo e mensurável traduzido em uma só linguagem. Assim, justifica-se
a implantação do projeto quando os benefícios sociais excedam os custos.

8

Metodologia
Conforme abordagem prévia, o trabalho tem a finalidade de desenvolver um

modelo que avalie a existência de um Tribunal Marítimo, de seus custos e seu impacto,
partindo de variáveis econômicas e orçamentárias. Deve-se levar em consideração a
função específica desse órgão, no que se refere à economia brasileira, oriunda das
atividades do tráfego aquaviário. A metodologia da ACB, aliada à adaptação de um
valuation, permitiu a estimativa de um modelo que avalie a disponibilidade do Tribunal.
Ele apresenta uma proposta de análise de seus custos (orçamentários) e receitas (via
tributação e sanção).
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Serão tomados como pressupostos as orientações e etapas contidas no Guide to
Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (2014) da União Europeia, publicação de
referência em ACB que serve como guia para gestores de diferentes setores da
economia componentes da Comissão Europeia para preparação e avaliação de projetos
de investimentos. Serão tomados, também como referência, trabalhos notórios, como o
Resumo do Projeto da Análise Custo-Benefício de Medidas de Adaptação à Mudança
do Clima na Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu, realizado pela Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas.

8.1

Descrição da Metodologia
A condução da ACB de manutenção do TM seguirá as seguintes etapas:

Identificação de Objetivos, Identificação dos Impactos Relevantes, Análise Financeira,
Análise Econômica, Análise Multicritério e Análise de Sensibilidade e Risco,
finalizando com os Resultados e Conclusões.

8.2

Identificação de Objetivos
Iniciando o processo da ACB, a primeira etapa consiste na identificação e

descrição dos objetivos a serem alcançados pelo projeto, de forma que seja possível
avaliar se atende a uma necessidade prioritária da sociedade. Ademais, devem ser
identificados cenários alternativos, inclusive aqueles que abordem a não adoção do
projeto.
De acordo com os dados econômicos citados no decorrer do trabalho, a
sociedade marítima brasileira encontra-se inserida em um contexto de tentativa de
abertura do mercado, por meio de incentivos e medidas liberais, envidando esforços de
inversão da crise na indústria naval, oriunda da crise econômica que o país enfrentou
nos últimos anos. A expectativa é da retomada do crescimento da atividade de tráfego
aquaviário mediante emprego da navegação no longo curso para exportação, na
cabotagem para o mercado interno, nas atividades portuárias, na extração de petróleo,
na utilização das AJB para o turismo, pesca, ou qualquer outra atividade econômica
vinculada.
Uma das funções mínimas e essenciais inerentes ao Estado é a manutenção da
justiça e do cumprimento de leis e normas. Tal medida garante a estabilidade jurídica e
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de segurança da sociedade em seu sentido mais amplo: preservando a vida, a garantia
dos contratos e o poder de sanção para coibir atos ilícitos ou reparar prejuízos.
O sistema Judiciário brasileiro, por exemplo, é dividido em Justiça comum
(incluídos os juizados especiais) e em Justiça Especializada (composta pela Justiça do
Trabalho, Eleitoral e Militar). Uma das ramificações do Direito, porém ainda imerso em
conflitos doutrinários, é o Direito Marítimo, que envolve a movimentação de carga e
pessoas em meio aquaviário, a utilização dos portos, aduanas, navegação e assuntos
correlatos.
Nesse cenário, a manutenção de um Tribunal Marítimo tem o objetivo de manter
a capacitação específica e de pacificar o Direito Marítimo e de Navegação, com a
atribuição de julgar os acidentes e fatos da navegação e jurisdição em todo o território
nacional. A sua existência prevê a segurança nas AJB, no que se refere ao tráfego
aquaviário nas importações e exportações brasileiras, na Indústria Naval, na exploração
de petróleo e de recursos naturais, em pesquisa e desenvolvimento marítimo, na pesca
industrial e artesanal, no turismo, no esporte e recreio e em áreas correlatas. Assim, a
magnitude de sua não existência seriam os impactos físicos e econômicos de todos esses
mercados por consequência dessa conjuntura de instabilidade jurídica.
Deste modo, são beneficiários das atividades do Tribunal Marítimo o que
costuma ser identificado como sociedade marítima: a Indústria Naval, os Armadores, os
Pescadores e seus Sindicatos, os Agentes Portuários, os Proprietários de Carga e de
Navios, os Tripulantes, os Passageiros, o serviço de Praticagem e seus colaboradores e
os usuários das AJB para esporte e lazer. Em contrapartida, os custos serão suportados
pelo Governo Federal por meio de tributação (impostos e taxas) prevista em lei, em que
o crédito orçamentário vinculado é repassado ao Comando da Marinha e subrepassado
ao Tribunal Marítima sob a forma de orçamento anual. As taxas são suportadas pela
sociedade marítima. As custas e multas referentes aos processos oriundos de IAFN são
pagas pelos envolvidos.
Cabe ressaltar que, conforme previsto na LESTA, é aplicada a legislação
brasileira a todas as embarcações de qualquer nacionalidade nas AJB, brasileiras em
alto-mar e em águas estrangeiras, estrangeiras em alto-mar que envolvam pessoas
físicas brasileiras, de praticagem, atividades religiosas, científicas, recreativas,

56

desportivas e de serviço público, com exceção às de Marinha de Guerra. Como membro
reeleito do Conselho da IMO, o Brasil se comprometeu junto aos demais Estados e
órgãos internacionais a manter uma estrutura que promova a segurança da navegação
internacional, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição marinha.
É pertinente a observação de que os custos do TM recaem em quase sua
totalidade na sociedade marítima, porém os benefícios abrangem toda a sociedade
brasileira. A sociedade marítima, em contrapartida, também é usufruidora desses
benefícios, porém com maior utilidade agregada. Essa abordagem terá melhor
detalhamento por ocasião da avaliação econômica.

8.3

Identificação dos Impactos Relevantes
A etapa seguinte fundamenta-se na identificação e classificação de custos e

benefícios nos efeitos do ciclo de vida da atuação estatal por meio da implantação do
projeto público. Com isso, serão descritos os impactos positivos e negativos do estudo
da política na sociedade. Alguns deles possuem maior grau de confiabilidade no tocante
a utilização de recursos públicos, ou seja, são mais simples de serem monetizados.
Outros, são mais imprecisos e apresentam maior dificuldade em se quantificar ou
monetizar. Em ambos os casos, é opcional a utilização do conceito de benefícios
colaterais, ou seja, benefícios gerados indiretamente por adoção do benefício direto.
As etapas da ACB devem ser orientadas pela avaliação das alternativas mais
adequadas, e não por sua totalidade (SEN, 2004). Tal fato se deve ao risco de serem
produzidas arbitrariedades nos julgamentos de avaliação e que se ignore as
consequências de possibilidades menos mensuradas e quantificadas. No intuito de
identificar a relação de causa e efeito da manutenção do Tribunal Marítimo e de seu
impacto econômico, serão utilizadas técnicas de valoração, no desenvolver do trabalho,
que estimem as perdas econômicas nas condições atuais e as parcelas afetadas pelo
evento adverso de sua não existência.
Será utilizada a premissa de que a atividade finalística principal do TM é a de
julgar os processos referentes aos acidentes e fatos da navegação empregando o seu
poder disciplinar e de polícia administrativa. Assim sendo, possui a prerrogativa de
emissão de multas para coibir ou punir procedimentos indesejáveis, bem como a
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competência de suspender os registros de habilitação de agentes e de embarcações
considerados condenados após o devido processo legal. Auxilia, ainda, o Poder
Judiciário no que tange aos atos administrativos e provas técnicas levadas a juízo pelos
interessados nos processos civis relativos a Direito Marítimo.
Portanto, a manutenção do Tribunal Marítimo promove, além do benefício de
utilidade subjetivo de justiça, a segurança do tráfego aquaviário. Esse fato permite aos
usuários dessa modalidade exercer suas atividades profissionais ou de lazer de forma
organizada, tendo os riscos minimizados de envolvimento em acidentes, cuja
consequência pode decorrer em perdas materiais e/ou de vidas. Além disso, a
minimização dos riscos reduz as potenciais ineficiências de mercado e o reajuste de
tarifas de seguro, por exemplo.
Por isso, analisando as atividades e mercados brasileiros envolvidos no escopo
de atuação do TM, as seguintes categorias foram classificadas como vulnerabilidades
diretas e consideradas relevantes devido ao seu impacto econômico. O critério de
escolha tomou como base a disponibilidade de dados por fontes de órgãos
governamentais e devido ao grau de confiabilidade:
•

O PIB envolvido nas atividades de tráfego aquaviário (Longo Curso,
Cabotagem e de Águas Interiores);

•

A produção de Petróleo nas AJB (a distribuição está enquadrada nas atividades
de tráfego aquaviário); e

•

O mercado da Pesca extrativista brasileira.
Existem três benefícios indiretos, julgados relevantes, porém de difícil

mensuração monetária:
•

O valor das vidas perdidas ou de sequelas permanentes em decorrência dos
acidentes do tráfego aquaviário;

•

A taxa marginal de substituição, principalmente a relacionada às grandes
empresas de navegação, no processo de escolha em optar por maiores
investimentos em medidas de segurança ou no risco de estar propenso a um
acidente. Esse assunto tem grande potencial em ser explorado em novos
trabalhos; e
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•

A preservação do meio ambiente em virtude a redução de danos ambientais.
É possível citar diversos outros benefícios indiretos, como o crescimento do

mercado pesqueiro em zonas carentes de comunidades ribeirinhas, o barateamento dos
custos de fretagem no modal logístico e a criação de infraestrutura e de mercado local
em torno dos portos de crescente movimentação. Cabe ressaltar, também, a importância
da navegação na região Norte do país, onde o acesso a diversos vilarejos é feito somente
por embarcações.
A fim de quantificar e tornar viável a relação de causa e efeito de manutenção do
TM e seus principais impactos econômicos, será desenvolvida, na próxima etapa, a
metodologia de valoração econômica na Análise Financeira da ACB.

8.4

Análise Financeira – Valoração Monetária dos Impactos passíveis

de quantificação
Para que seja facilitada a percepção e realizada a comparação entre os custos e
benefícios, é necessária a utilização uma medida comum, de preferência baseada na
moeda nacional, para efetivar a quantificação de uma utilidade. Serão estabelecidas
premissas para a definição de cada monetização, para que a conclusão da análise
realizada não seja comprometida. Ressalta-se que a monetização dos custos e benefícios
é um ponto de extrema importância na ACB e é a ferramenta principal que permite a
comparação dos diferentes impactos inerentes à política pública.
Assim, os custos e benefícios serão projetados por um horizonte de tempo de 5
anos, período este considerado adequado para a estimativa das projeções (Damodaran,
2012). Em seguida, será adotada uma taxa de crescimento fixa e estimada, o que
resultará em um Valor Terminal. Destaca-se que uma taxa de crescimento estável não
deve ser superior à taxa livre de risco usada na avaliação e que esta deve ser igual a taxa
de crescimento nominal da economia no longo prazo (assim, um mercado não será
maior do que a própria economia). Outro fator importante é a adoção, neste trabalho, de
medidas conservadoras quanto ao cálculo da taxa de crescimento, visando não
superestimar benefícios ou subestimar custos. A adoção do exercício de 2018 como
ano-base reforça esse conceito, pois os mercados envolvidos obtiveram resultados
econômicos inferiores à média histórica desde 2003, provavelmente por consequência
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do declínio das atividades marítimas iniciadas em 2016 e com seu auge nos anos de
2017 e 2018.

8.4.1 Definição do Valor do Custo do TM
Ressalta-se que a Análise Financeira é considerada o ponto de partida da Análise
Econômica. O objetivo é a identificação das receitas e despesas do TM e a sua
distribuição no tempo. Serão abordadas as seguintes finalidades:
1- Reunir informações necessárias para o fluxo de caixa do TM;
2- Avaliar a viabilidade financeira por meio de seus custos; e
3- Avaliar os benefícios financeiros.
Inicialmente, o modelo realizará uma estimativa para o Fluxo de Caixa para a
manutenção da corte marítima. Fazendo uma analogia do referido órgão público com
uma empresa sem fins lucrativos, o Fluxo de Caixa dos ativos de um exercício
financeiro, de duração de 1 ano, seguirá o seguinte formato:
Arrecadação via tributação
= Receita Bruta
+ Repasse orçamentário da Marinha do Brasil
= Receita Líquida
- Custos com pagamento de Pessoal Civil
- Custos com pagamento de Pessoal Militar
- Custos Operacionais Contratuais
- Custos Operacionais Variáveis
= Fluxo de Caixa Líquido
A arrecadação via tributação de custas e multas pelo TM é prevista pelas leis n°
2.180/1954 e pela n° 5.056/1966 (Brasil, 1954) e aplicada conforme tabela de custas nos
Anexos A e B. As arrecadações são realizadas por meio do pagamento, pelo interessado,
de Guia de Recolhimento da União (GRU) com os códigos previstos nas tabelas de
custas. O detalhamento de lançamentos da arrecadação tributária do exercício de 2018
encontra-se na Tabela 6.
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Por ser um órgão do Poder Executivo, as receitas arrecadadas, independente do
caráter tributário ou de sanção, são destinadas à Conta Única do Governo Federal, que é
a fonte de recursos orçamentários para o Ministério da Defesa e, consequentemente, à
MB. Por meio do Fundo Naval (fundo orçamentário próprio e de gestão da MB, oriundo
de receitas recolhidas por algumas de suas atividades) e do Orçamento Anual da
Marinha, os créditos são subrepassados ao TM, e são executados em um exercício
financeiro de 1 ano, conforme os procedimentos previstos na Lei Orçamentária Anual
(LOA). Entretanto, existe uma despesa mínima de manutenção das atividades do
tribunal, em que, os recursos originários de suas receitas atualmente não são suficientes
para cobrir. Portanto, são necessários provisionamentos adicionais de créditos
orçamentários oriundos da MB para atender essas necessidades.
Vale ressaltar, antecipadamente, que devido a discricionariedade e atribuição do
TM como emissor de sanções administrativas nos contraventores no âmbito do Direito
Marítimo, um eventual subdimensionamento fiscal de sua capacidade punitiva por meio
de multas pode ser interpretado como oportunidade estratégica para que transgressores
se utilizem desse artifício intencionalmente para o descumprimento da legislação. A
penalidade deve atingir um montante suficiente para coibir a possibilidade de que este
seja menor que os eventuais custos de investimentos em quesitos de segurança
suficientes para a manutenção da segurança da navegação. Em face do exposto, a
aplicação de multas concilia ao fato de atender aos custos do TM contribuindo com
possível redução tributária para manutenção da referida corte e atua como um
mecanismo de eliminação de incentivos negativos. A alteração da legislação que fixa os
valores de multas do TM pode ser matéria de estudo na otimização dessa medida de
sanção. Ressalta-se que o produto das sanções subsidiaria os custos das atividades de
rotina do tribunal, entretanto não são consideradas sua fonte de receita principal,
tampouco possuem tal finalidade orçamentária.
Constituindo a Análise Financeira, o cash flow do exercício de 2018 do TM,
tomando como base os dados dos anexos supracitados, foi o seguinte:
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EXERCÍCIO DE 2018
Arrecadação via tributação
R$
798.156,85
Receita Bruta
R$
798.156,85
+ Repasse orçamentário da
R$
346.712,76
Marinha do Brasil
Receita Líquida
R$ 1.144.869,61
- Custos com pagamento de
R$ 10.333.814,01
Pessoal Civil
- Custos com pagamento de
R$ 14.739.280,66
Pessoal Militar
- Custos Operacionais
R$
911.715,64
Contratuais
- Custos Operacionais Variáveis
Cash Flow Líquido

R$

233.153,97

-R$ 25.073.094,67

Tabela 5 - Cálculo do Fluxo de Caixa do Exercício de 2018
Fonte: Elaboração do Autor

A “receita” via tributação é calculada pelos valores arrecadados pelo TM. A
arrecadação própria atingiu o total de R$ 798.869,20. É composta pelos valores
arrecadados com multas, custas e certidões, tomando como base a quantidade de
ocorrências no ano. O interessado, no andamento do processo ou no registro de
embarcações, realiza os pagamentos por GRU, conforme previsão legal, por cada ato
administrativo. Os dados são disponibilizados para consulta pública no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). A arrecadação
própria de 2018 é exposta na Tabela 6.

18897 - CUSTAS

2018
Mês
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL

Número de
Ocorrências
24
27
26
37
26
41
46
47
33
36
35
54
432

Valor Total
R$
9.537,71
R$
5.650,98
R$
7.507,08
R$ 12.200,03
R$
7.059,18
R$
9.865,20
R$ 20.671,78
R$ 12.923,62
R$
7.025,06
R$ 11.291,65
R$
3.809,32
R$ 15.052,20
R$ 122.593,81

20162 - MULTAS

20307 - CERTIDÕES

Média por
Número de
Média por
Número de
Média por
Ocorrência
Ocorrências
Ocorrência
Ocorrências
Ocorrência
Valor Total
Valor Total
R$
397,40
177
R$ 15.052,84 R$
85,04
39
R$ 13.909,77 R$
356,66
R$
209,30
191
R$ 19.093,67 R$
99,97
34
R$ 11.807,47 R$
347,28
R$
288,73
319
R$ 36.533,21 R$
114,52
47
R$ 13.809,60 R$
293,82
R$
329,73
253
R$ 24.889,35 R$
98,38
47
R$ 27.288,75 R$
580,61
R$
271,51
294
R$ 37.910,12 R$
128,95
70
R$ 17.330,57 R$
247,58
R$
240,61
268
R$ 31.625,00 R$
118,00
42
R$ 25.442,09 R$
605,76
R$
449,39
551
R$ 51.900,26 R$
94,19
69
R$ 56.956,93 R$
825,46
R$
274,97
258
R$ 32.080,06 R$
124,34
53
R$ 37.177,57 R$
701,46
R$
212,88
227
R$ 24.612,29 R$
108,42
73
R$ 33.085,98 R$
453,23
R$
313,66
340
R$ 37.548,15 R$
110,44
67
R$ 27.085,37 R$
404,26
R$
108,84
307
R$ 31.701,77 R$
103,26
41
R$ 10.727,47 R$
261,65
R$
278,74
213
R$ 19.619,20 R$
92,11
35
R$ 39.087,90 R$
1.116,80
R$
281,31
3398
R$ 362.565,92 R$
106,47
617
R$ 313.709,47 R$
516,21

Tabela 6 - Arrecadação tributária própria do TM por fontes de receita
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

38.500,32
36.552,12
57.849,89
64.378,13
62.299,87
66.932,29
129.528,97
82.181,25
64.723,33
75.925,17
46.238,56
73.759,30
798.869,20
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Por ser um órgão público, o TM não tem o lucro como objetivo de suas
atividades, por esse motivo e devido a requisitos legais, executa ou compromete todos
os recursos orçamentários disponíveis no exercício financeiro corrente, face a sua
programação de necessidades.
Quanto ao cálculo de custos de pessoal, foi adotado o critério de divisão em
pagamentos de Pessoal Civil e Militar. Tal fato se deve ao Pessoal Civil ser componente
do quadro próprio de funcionários do TM (em exercício, aposentados ou pensionistas).
O TM faz a gestão de pagamentos de seu pessoal na ativa, aposentado e dos
pensionistas. Mesmo com solicitações anuais para contratação de pessoal próprio por
meio de abertura de concurso público ao então Ministério de Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPOG), o último foi realizado em 1994. Entretanto, houve
considerável crescimento nas atividades do órgão até a data atual, além de alguns
pedidos de aposentadoria. Devido ao vínculo administrativo e orçamentário ao
Comando da Marinha, a solução da MB foi em suprir as necessidades de força de
trabalho com o seu pessoal militar, sob a forma de agregação ao órgão. Assim, para
efeitos contábeis, foi incorporado, aos custos anuais do TM, o pagamento de pessoal
militar que se encontram agregados ao órgão, que originalmente são pagos pelo
Comando da Marinha, buscando retratar maior fidelidade ao cenário atual. Não foram
considerados os custos de oportunidade da cessão de militares pela MB. Os dados
encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal, no Sistema
de Pagamento de Pessoal da Marinha (SISPAG) e no Sistema Integrado de
Administração de Pessoal (SIAPE). Atualmente, o custo de pessoal é a maior fonte de
gastos.
Os custos operacionais anuais foram definidos tomando como referência os
gastos compulsórios de manutenção e funcionamento do TM, de acordo com os
documentos de controle interno e dados extraídos do SIAFI. Os custos operacionais
variáveis são calculados pela diferença dos custos contratuais e do total de créditos
provisionados. São empregados em custos imprevisíveis, fora dos contratos em
vigência, porém importantes em sua manutenção.
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Com a aplicação do modelo, o TM resulta em um Fluxo de Caixa líquido,
tomando como referência o ano de 2018, no valor negativo de R$ 25.073.094,67. Esse
será considerado o Custo do projeto de Manutenção do TM, na ACB.

8.4.2 Monetização dos Benefícios do TM
Seguindo os preceitos da ACB, o modelo busca traduzir o valor monetário dos
efeitos relevantes de suas atividades, definidos como Benefícios do projeto.
Conforme exposto no subitem 8.3, os impactos relevantes dos quais foram
possíveis a obtenção de dados com alto grau de confiabilidade e, dessa forma, aplicar
métodos personalizados de monetização, são os seguintes:
•

O mercado da Pesca extrativista brasileira;

•

A produção de Petróleo nas AJB; e

•

O PIB envolvido nas atividades de tráfego aquaviário (Longo Curso,
Cabotagem e de Águas Interiores);
A premissa adotada é que o Tribunal Marítimo é o órgão responsável por julgar

os acidentes e fatos da navegação e, dessa forma, manter a segurança à navegação.
Partindo do princípio de que cada impacto identificado corresponde a um mercado
brasileiro, será verificado o número de embarcações existentes que efetivamente operam
nesse mercado. A base de dados de cadastro de embarcações e de seus acidentes, com
classificação setorial, é controlada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), órgão da
MB em sua atribuição de AM, e divulgadas em sua página na internet por meio de
anuários (Brasil, 2019). A ANTAQ também possui base de dados própria relativa ao
cadastramento de alguns tipos de embarcações (Brasil, 2018).
Infere-se, então, que essas embarcações transportam, nas AJB, a totalidade de
bens materiais ou participam da exploração de determinado recurso natural em seus
mercados. Com isso, um acidente que coloque em risco essas embarcações provocaria
um prejuízo nesse mercado diretamente proporcional ao volume de riquezas que
transportam ou operam. Nesse sentido, o Tribunal Marítimo desempenha o papel de
evitar que esses acidentes ocorram ou que sejam indenizados e punidos por meio do
devido processo legal, de forma a reparar ineficiências nesses mercados.
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Conclui-se que o TM, em suas atribuições:
•

Identifica os agentes responsáveis por acidentes e fatos da navegação e seu
grau de culpabilidade em seus processos;

•

Mediante condenação, emite multas, suspensões ou sanções diversas;

•

Aplica

medidas

reparatórias

ao

referido

mercado,

compensando

parcialmente ou totalmente as perdas;
•

Aplica medidas punitivas, coibindo o surgimento de novos acidentes por
meio de impactos que, por natureza, não podem ser monetizados, como a
questão do respeito à justiça;

•

Coíbe os acidentes que não acontecem devido a sua influência, evitando
prejuízos e mantendo o nível de riqueza no PIB observado; e

•

Preserva a segurança na navegação, onde os mercados vinculados ficam
aptos se desenvolverem.

Assim sendo, o TM garante o nível de riqueza atual e viabiliza o
desenvolvimento dos mercados brasileiros sob seu escopo. Um exemplo prático e
semelhante sobre a questão da influência da segurança no transporte foi verificado no
Estado do Rio de Janeiro, principalmente no ano de 2018. Devido ao aumento excessivo
do índice de roubo de cargas na UF, as transportadoras adotaram procedimentos de
alterar e evitar rotas que passassem nas estradas fluminenses. Os prêmios de
seguradoras foram reajustados e os caminhoneiros naturalmente passaram a recusar seus
trajetos. Com isso, o Governo solicitou apoio à União, por meio de Intervenção Federal,
em que um dos objetivos principais era a redução do roubo de cargas, temendo um
desabastecimento de produtos e crescimento inflacionário no Estado.
A partir da premissa acima, serão identificados o número de acidentes das
embarcações pertencentes a determinado mercado. Será estabelecida uma proporção
desse número de acidentes frente ao número total de embarcações da microeconomia
em questão. O processo de monetização consistirá, de forma geral, na proporção
calculada desses acidentes por embarcação dentro do PIB que esse mercado gera. Ou
seja, a fatia do PIB de cada mercado que corre risco diante da média de acidentes e que
em determinado momento se encontrará em julgamento no TM.
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8.4.3 O Valor do Mercado da Pesca brasileiro
O mercado da indústria da pesca brasileira é refém da ausência de coleta de
dados oficiais desde o ano de 2014, em que o então Ministério da Pesca emitiu seu
anuário divulgando informações até aquele momento (Brasil, 2014). A partir de então,
enquanto o mercado da aquicultura recebe constante acompanhamento e resultados
superavitários (PeixeBR, 2019), principalmente pela iniciativa privada, não é possível
realizar a mesma afirmação sobre a pesca extrativa nas AJB. Tal informação é ratificada
na página 16 no anuário da FAO de 2018 (FAO, 2018). Entretanto, na página 185 do
documento existe uma projeção de desenvolvimento desse setor no Brasil, que será
tomado como referência adiante.
Em face do exposto e no contexto de atribuição de valor sobre a parcela de
influência do TM no mercado da pesca extrativista brasileira, serão adotados os
seguintes procedimentos:
•

Utilizado o último levantamento do PIB do mercado pesqueiro brasileiro pelo
Anuário do então Ministério da Pesca (p.13), no valor de R$ 5.000.000.000,00
(Brasil, 2014).

•

Extraído o percentual de pesca extrativa no mesmo Anuário (p.13), ou seja, 1,4
milhão de toneladas anuais e subtraído as 628.704,3 toneladas produzidas em
cativeiro (Brasil, 2014). O resultado é de 771.295,7 toneladas. A proporção é de
55,09% do PIB do mercado de Pesca, totalizando R$ 2.754.627.500,00 em 2011.

Percentual do PIB em Pesca Extrativa 2011 (ton)
Total de Pescado
1.400.000,0
Pesca em Cativeiro (-)
628.704,3
Total de Pesca Extrativa

771.295,7

Percentual de Pesca Extrativa
no Mercado
PIB do Mercado de Pesca

R$ 5.000.000.000,00

PIB de Pesca Extrativa

R$ 2.754.627.500,00

55,09%

Tabela 7 - Percentual do PIB em Pesca Extrativa em 2011
Fonte: Elaboração do Autor
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•

A FAO (p. 186) esclarece que a produção pesqueira média é praticamente
constante desde 1990 até suas projeções em 2030 (FAO, 2019). A partir dessa
informação, conclui-se que o valor do mercado terá sua taxa de crescimento
igual a zero. Por falta de dados estatísticos brasileiros recentes, será realizada
uma estimação do PIB desse mercado, atualizado ao Valor Presente pelo IPCA,
de forma a corrigir os preços com a inflação. Tomando como referência o ano de
2011 (ano base dos dados do anuário do Ministério da Pesca de 2014) até 2018 e
utilizando a calculadora do cidadão, disponível no portal do Banco Central do
Brasil, temos como resultado a correção de 49,85%, totalizando R$
4.127.930.236,90 (BCB, 2019).

•

Para calcular a influência do TM nesse mercado, será adotada a premissa citada
com os dados disponíveis pela DPC em seu anuário de 2018 e no levantamento
de IAFN de 2018 (p.28). Existem 133.822 embarcações cadastradas e 97
acidentes no ano de 2018. O índice de acidentes de embarcações é calculado
pela razão entre o número de acidentes registrados em embarcações de
atividades pesqueiras e o total de embarcações de pesca cadastradas. Mais uma
vez, ressalta-se que os dados utilizados serão conservadores, em virtude do
número de acidentes de 2018 ter sido menor que a média histórica de 121,47
acidentes registrados, desde o ano de 2003 (Brasil, 2019):

Percentual de acidentes na Pesca - 2018
Total de Embarcações de Pesca Cadastradas

133822

Número de Acidentes Registrados
Íncide de Acidentes de Embarcações
(Embarcações x nº de acidentes)
Percentual de Acidentes de Pesca no Mercado
brasileiro por Embarcação
PIB de Pesca Extrativa Presente
Mercado sob influência do TM
(Percentual x PIB)

97
0,000724843
0,0725%
R$

4.127.930.236,90

R$

2.992.103,19

Tabela 8 - Parcela do Mercado de Pesca sob influência do TM
Fonte: Elaboração do Autor
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Aplicando-se o percentual de acidentes de pesca no mercado brasileiro por
embarcação ao PIB de pesca extrativa presente, resulta o capital de R$ 2.992.103,19.
Assim, conclui-se que o TM foi responsável por avaliar inquéritos no mercado da pesca
que totalizaram R$ 2.992.103,19 em 2018, configurando a monetização desse benefício.

8.4.4 O Valor da produção de Petróleo nas AJB
A exemplo da metodologia utilizada no mercado de pesca brasileiro, serão
utilizados critérios semelhantes para a monetização da utilidade na produção de petróleo
nas AJB. Conforme abordado anteriormente, o TM é responsável pelo julgamento de
acidentes e fatos da navegação provenientes da produção de petróleo, no que se refere à
operação das plataformas e nas embarcações de apoio à produção.
Cabe ressaltar que o mercado da produção de petróleo será individualizado e
distinto do mercado de distribuição, importação e exportação. Tal fato se deve pela
extração petrolífera nas AJB ser dotada de frota própria e específica. No transporte, a
frota é composta de petroleiros e a embarcações semelhantes às utilizadas no transporte
da commodities.
A base de dados de produção e os preços praticados nos mercados serão os do
Anuário da ANP de 2018. O procedimento adotado foi o seguinte:
•

Para o cálculo da produção total, utilizou-se o preço médio de referência do
petróleo no Brasil disponível no anuário da ANP de 2018 (p. 97) no valor de R$
151,13. A produção anual (p. 78) foi de 957 milhões de barris e a produção no
mar correspondeu a 95,2% do total (Brasil, 2019). Com isso, o resultado do
valor total da produção de petróleo nas AJB monta em R$ 137.689.102,00.
Valor Monetário de Produção de Petróleo
Preço do Barril (R$)
R$ 151,13
Produção (barris)
957.000.000
Produção nas AJB
95,20%
Valor total da Produção de
R$137.689.102.320,00
Petróleo

Tabela 9 - Valor Monetário da Produção de Petróleo
Fonte: Elaboração do Autor

•

De acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP),
a quantidade de plataformas existentes nas AJB é de 193 unidades, sendo que
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133 em operação (IBP, 2019). A Associação Brasileira das Empresas do
Transporte Marítimo (ABEAM) contabiliza 63 embarcações de bandeira
estrangeira e 314 de bandeira nacional, totalizando 377 embarcações de Apoio
Marítimo à produção de petróleo (ABEAM, 2018).
•

Utilizando os dados de IAFN de 2018 da DPC, o número de inquéritos oriundos
de acidentes e fatos da navegação foi de 22 ocorrências (Brasil, 2019). O índice
de acidentes de embarcações é determinado pela razão entre o total de
embarcações (plataformas e apoio) e o número de acidentes registrado. Então, o
resultado do mercado de petróleo sob influência do TM é a aplicação da taxa de
acidentes de embarcações no PIB da Produção de Petróleo das AJB, conforme
disposto na Tabela 9. O resultado pode ser verificado na Tabela 10, que totalizou
um valor superior a R$ 5,94 bilhões anuais.
Parcela do Mercado de Petróleo sob Influência do TM
Número de Plataformas
133
Número de Embarcações de Apoio
377
Total de Embarcações na Produção de
510
Petróleo (Plataformas e Embarcações)
Número de Acidentes Registrados
22
Índice de Acidentes de Embarcações
0,043
(Embarcações x nº de acidentes)
Percentual de Acidentes na Produção de
4,31%
Petróleo
PIB da Produção de Petróleo
Mercado sob influência do TM
(Percentual x PIB)

R$137.689.102.320,00
R$5.939.529.904,00

Tabela 10 - Valor do Mercado de Petróleo sob Influência do TM
Fonte: Elaboração do Autor

•

Foram desconsideradas, para efeito dos cálculos, as previsões de projetos de
investimento no setor, que alcança estimativas de US$ 74,5 bilhões até 2022.
Cabe ressaltar que a apresentação de Panorama Atual da ABEAM cita, como
alguns dos principais desafios do setor, que a obtenção de segurança jurídica e o
suporte de órgãos reguladores são medidas essenciais para o sucesso da política
brasileira de fomento a indústria naval e consolidação da frota nacional
(ABEAM, 2018).
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Chega-se à conclusão de que o TM foi responsável por avaliar inquéritos na
produção de petróleo nas AJB que geraram benefícios no valor estimado de
R$5.939.529.904,00.

8.4.5 O Valor do PIB envolvido nas atividades de Tráfego Aquaviário
Devido à grande capacidade de transporte de cargas aliado a baixos custos, o
transporte marítimo costuma ser a principal modalidade logística utilizada no comércio
internacional. Estima-se que 90% do comércio mundial é transportado pelos mares
(International Chamber of Shipping, 2019). Face ao destaque econômico atribuído pelas
AJB, cerca de 95% das exportações brasileiras são realizadas por via marítima (Brasil,
2019).
É inegável a importância da segurança do transporte aquaviário para o comércio
externo e interno brasileiro, afinal, o mar é a principal via de transporte de nossas
riquezas. Por isso, a metodologia de monetização das atividades do Tráfego Aquaviário
adotará os seguintes pressupostos:
•

Tomando como base os dados disponíveis no portal de internet do Ministério da
Economia, o total de exportações em 2018 atingiu o montante de US$ 239,5
bilhões e as importações US$ 181,2 bilhões, totalizando US$ 420,7 bilhões que
foram transportados a título de comércio entre o Brasil e outro país (Brasil,
2019). Considerando que 95% do comércio brasileiro é feito pelo modal
marítimo, cerca de US$ 399,66 bilhões navegam por nossas águas. Convertido
com a cotação de R$ 3,85 pela unidade do dólar, o total do comércio brasileiro
chegou a aproximadamente R$ 1,62 trilhões. Aplicando a proporção de 95%,
estima-se que R$ 1,53 trilhões navegaram pelas AJB sob a égide da LESTA.
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Total do Comércio em AJB
Exportações (em US$)

239.500.000.000,00

Importações (em US$)

181.200.000.000,00

Total do Comércio (em US$)

420.700.000.000,00
R$ 3,85

Fechamento do US$ em 2018
Total do Comércio Brasileiro

R$1.619.695.000.000,00
95%

Percentual do Comércio Marítimo
Total do Comércio Brasileiro em AJB

R$1.538.710.250.000,00

Tabela 11 - Valor Monetário do Comércio m AJB
Fonte: Elaboração do Autor

•

Existem 5.349 embarcações registradas na ANTAQ e autorizadas a realizar
afretamentos, divididos em 2.161 embarcações de frota marítima e 3.188 de
navegação interior (Brasil, 2019). Foram registrados, no anuário de 2018 da
DPC, 152 inquéritos de acidentes e fatos oriundos de embarcações com
transporte de carga e 66 de embarcações de transporte de carga e passageiros
(Brasil, 2019). Considerando a adoção de uma base de dados conservadora,
serão utilizados apenas os 152 IAFN relativos a embarcações de carga. Com
isso, os seguintes dados são obtidos:
Valor Monetário do Tráfego Aquaviário
Embarcações Registradas
IAFN
Taxa de Acidentes de
Embarcações (Embarcações x nº
de acidentes)
Percentual de Acidentes no
Tráfego Aquaviário
Comércio Brasileiro em AJB
Mercado sob influência do TM
(Percentual x PIB)

5.349
152
0,0284
2,84%
R$1.538.710.250.000,00
R$ 43.724.800.523,46

Tabela 12 - Mercado do Tráfego Aquaviário Brasileiro sob influência do TM
Fonte: Elaboração do Autor

A taxa de acidentes de embarcações foi calculada pela razão entre o número de
embarcações registradas e a quantidade de IAFN no exercício, chegando ao resultado de
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2,84%. Ao aplicar no valor total do comércio brasileiro por vias marítimas calculado na
Tabela 11, resulta em um mercado estimado de R$ 43,7 bilhões.
Defronte aos resultados, pode-se afirmar que o processo de atribuição de valor
do benefício de segurança no Tráfego Aquaviário Brasileiro é de R$ 43.724.800.523,46.

8.4.6 Projeções dos Custos e Benefícios Quantificáveis
Os custos e benefícios devem ser estimados para todo o período do projeto para
que seja adequadamente avaliado. Por esse motivo, foi essencial o processo de
valoração dos benefícios mais relevantes, inclusive no que diz respeito a análise da
previsão dos impactos futuros.
A Justiça é considerada uma das funções mínimas e essenciais do Estado. Por
isso, o ciclo de vida do projeto de manutenção do Tribunal Marítimo será considerado
como perpétuo. Nesse sentido, serão realizadas as projeções dos Custos e Benefícios
monetizados para que possam ser posteriormente descontados a Valor Presente e
devidamente comparados.
A projeção dos custos do projeto é basicamente a manutenção das atividades do
TM durante o seu ciclo de vida, ou seja, a perpetuidade. Para o seu cálculo, é necessário
realizar a projeção de receitas e de despesas do órgão público.
Para a composição da Tabela 6, foi tomado como base os lançamentos referentes
ao exercício de 2018. As receitas foram divididas em Custas, Multas e emissão de
Certidões.

8.4.6.1 Receitas
Os critérios adotados para o cálculo de crescimento anual de cada fonte de
receita serão explicados a seguir.

8.4.6.1.1

Custas e Multas

Conforme demonstrado na Figura 26, existe uma reta de crescimento de
tendência linear no número de Acidentes e Fatos da Navegação no tempo. Mesmo
defronte a situação de uma crise no setor iniciada em 2017, a projeção linear ainda
estima alta.
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Número de Acidentes e Fatos da Navegação
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Figura 26 - Total de IAFN por Ano
Fonte: Diretoria de Portos e Costas

Levando em consideração que o número de IAFN está diretamente relacionado a
abertura de processos em andamento no TM e que esses processos dão origem às
receitas de custas e multas, pode-se concluir que, por analogia, a taxa média de
crescimento de IAFN será diretamente relacionada ao aumento do número de custas e
multas. No intervalo de 2000 a 2017, taxa média de aumento de IAFN foi de 54,44%.
Considerando a taxa média anual, o resultado é de 3,02%. Assim, será aplicada essa
taxa de crescimento referentes aos números de custas e multas de 2018 para a obtenção
dos resultados dos próximos 5 exercícios.
Para o cálculo da receita dessas estimativas, serão utilizadas as médias históricas
de 2018, dispostas na Tabela 13, e aplicada uma taxa de crescimento anual conforme o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). O IPCA-E é o
índice utilizado para o reajuste anual das tabelas de custas e multas do TM, conforme
previsto no art. 156, da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com redação dada pela
Lei nº 5.056, de 29 de junho de 1966 e pelo art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº
93.667, de 9 de dezembro de 1986, com redação dada pelo Decreto nº 645, de 8 de
setembro de 1992.
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2018

18897 - Custas

Mês Ocorrências
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ANO

24
27
26
37
26
41
46
47
33
36
35
54
432

Valor Total
R$ 9.537,71
R$ 5.650,98
R$ 7.507,08
R$ 12.200,03
R$ 7.059,18
R$ 9.865,20
R$ 20.671,78
R$ 12.923,62
R$ 7.025,06
R$ 11.291,65
R$ 3.809,32
R$ 15.052,20
Média

Média por
Ocorrência
R$ 397,40
R$209,30
R$ 288,73
R$329,73
R$ 271,51
R$ 240,61
R$ 449,39
R$ 274,97
R$ 212,88
R$ 313,66
R$ 108,84
R$ 278,74
R$ 281,31

Tabela 13 - Cálculo Médio de Custas do TM
Fonte: Elaboração do Autor

Mantendo o comprometimento de utilização de dados conservadores, será
considerado o valor percentual correspondente ao IPCA-E do exercício em 2018 por ser
o mais próximo da atual realidade de redução da taxa de juros e da inflação. A inclusão
de uma média dos anos anteriores iria aumentar consideravelmente esse índice, podendo
enviesar a realidade da projeção. Por meio de consulta realizada à Calculadora do
Cidadão disponível na página da internet do Banco Central do Brasil (BCB), obteve-se
o índice de 3,86% a.a. para o período (Brasil, 2019). Para fins de comparação, se fosse
considerado o intervalo de 2000 a 2017, essa taxa de atualização seria na ordem de
11,64% a.a.

8.4.6.1.2

Certidões

O reajuste anual das taxas de emissão de certidões é regido pela mesma
legislação supracitada, portanto, a taxa de crescimento anual adotada será a mesma das
custas e multas, ou seja, de 3,86% a.a. Entretanto, a taxa de crescimento do número de
certidões será calculada pelo crescimento de solicitações entre os anos de 2017 e 2018,
também sob a égide do comprometimento de dados conservadores, visto que esse
período se encontra sob baixa demanda oriunda de crise setorial. Tomando o número de
lançamentos de certidões inerentes ao ano de 2018 da Tabela 6 e os 602 referentes a
2017 conforme lançamentos do Anexo C, o resultado obtido é uma taxa de crescimento
de 2,49%.
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Os valores futuros relativos a cada ano são calculados pela equação:
𝑉𝐹 = 𝑉𝑃(1 + 𝑖)𝑡
Sendo:
VF = Valor Futuro
VP = Valor Presente
i = taxa de crescimento
t = tempo decorrido (em anos)
Os resultados de projeção de receitas do TM encontram-se na Tabela 14. A
Receita Bruta é obtida pela seguinte fórmula:
𝑅𝐵𝑡 = (𝐿𝐶𝑡 ∗ 𝐶𝑡 ) + (𝐿𝑀𝑡 ∗ 𝑀𝑡 ) + (𝐿𝐶𝑒𝑡 ∗ 𝐶𝑒𝑡 )
Onde:
RB – Receita Bruta
LC – Lançamento de Custas
C – Valor Médio de Custas
LM – Lançamento de Multas
M – Valor Médio de Multas
LCe – Lançamentos de Certidões
Ce – Valor Médio de Certidões
t – Tempo em ano
Verifica-se, então, uma taxa de crescimento anual de Receita estimado em
6,78%, calculado pela seguinte fórmula:
𝑐𝑡 =

(𝑅𝐵𝑡+1 − 𝑅𝐵𝑡 )
𝑅𝐵𝑡
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Projeção de Receita
Lançamentos de Custas
crescimento anual
Valor médio de Custas
crescimento anual

2018
432
3,02%
R$

Lançamentos de Multas
crescimento anual
Valor Médio de Multas
crescimento anual
Lançamentos de Certidões
crescimento anual
Valor Médio de Certidões
crescimento anual
Receita Bruta
Crescimento anual estimado

281,31 R$
292,17
3,86%
3,86%
3398
3,02%

R$

R$

R$856.158,72
6,78%

303,45
3,86%

2021
472
3,02%
R$

3606
3,02%
R$

632
2,49%

516,21 R$
536,14
3,86%
3,86%

R$ 801.812,55
6,78%

2020
458
3,02%

3501
3,02%

106,47 R$
110,58
3,86%
3,86%
617
2,49%

R$

2019
445
3,02%

114,85
3,86%
648
2,49%

R$

556,83
3,86%

R$ 914.194,25
6,78%

3827
3,02%

3943
3,02%

119,28 R$
123,89 R$
128,67
3,86%
3,86%
3,86%
664
2,49%

R$

2023
501
3,02%

315,16 R$
327,32 R$
339,96
3,86%
3,86%
3,86%
3715
3,02%

R$

2022
487
3,02%

681
2,49%

698
2,49%

578,32 R$
600,65 R$
623,83
3,86%
3,86%
3,86%

R$976.169,98
6,78%

R$1.042.353,83
6,78%

R$1.113.031,98
6,78%

Tabela 14 - Projeção de Receitas do TM até 2023
Fonte: Elaboração do Autor

8.4.6.2 Despesas
Em contrapartida à projeção de receitas, será estimada a projeção de despesas do
TM para os 5 próximos exercícios utilizando o ano de 2018 como referência. As
parcelas componentes são os Custos com Pessoal Militar, Custos com Pessoal Civil,
Custos Operacionais Contratuais e Despesas Administrativas, conforme já calculado
anteriormente. Devido à realidade de recentes contingenciamentos orçamentários e em
atendimento à lei de responsabilidade fiscal, será considerado que o orçamento anual do
TM será atualizado apenas pela inflação. O pressuposto parte do conceito de que uma
nova despesa pública não poderá ser executada sem uma receita que a lastreie. Logo, os
custos do TM se adequam ao previsto na LOA e, por isso, o mais conveniente é adotar o
IPCA como o índice de taxa de crescimento das despesas.
Partindo desse princípio, utilizou-se o IPCA de 2018 de 3,75%, disponível no
portal de internet do BCB (Brasil, 2019). Com isso, a tabela 15 ilustra a Projeção de
Despesas do TM, utilizando o mesmo conceito da fórmula de VF. Os Custos Totais
resultam da soma de cada parcela no tempo t:
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Projeção de Custos e Despesas
Custos com pagamento de
Pessoal Civil

2018
R$ 10.333.814,01

2019
R$

10.721.332,04

R$

15.292.003,68

3,75%
Custos com pagamento de
Pessoal Militar
Custos Operacionais Contratuais
Despesas Administrativas
Custos Totais
Crescimento anual estimado

R$ 14.739.280,66
3,75%
911.715,64
3,75%
R$
233.153,97
3,75%
R$ 26.217.964,28
3,75%
R$

2020
R$

11.123.381,99

R$

15.865.453,82

3,75%

R$
R$
R$

3,75%
945.904,98
3,75%
241.897,24
3,75%
27.201.137,94
3,75%

2021
R$

11.540.508,81

R$

16.460.408,34

3,75%

R$
R$
R$

3,75%
981.376,41
3,75%
250.968,39
3,75%
28.221.180,61
3,75%

2022
R$

11.973.277,89

R$

17.077.673,65

3,75%

R$
R$
R$

3,75%
1.018.178,03
3,75%
260.379,71
3,75%
29.279.474,89
3,75%

2023
R$

12.422.275,81

R$

17.718.086,42

3,75%

R$
R$
R$

3,75%
1.056.359,70
3,75%
270.143,94
3,75%
30.377.455,19
3,75%

3,75%

R$
R$
R$

3,75%
1.095.973,19
3,75%
280.274,34
3,75%
31.516.609,76
3,75%

Tabela 15 - Projeção de Custos e Despesas do TM
Fonte: Elaboração do Autor

Após a estimativa das projeções de receitas e despesas do TM, cujo resultado
será enquadrado na ACB como os custos da corte marítima, deverão ser estimadas as
projeções dos benefícios para que sejam calculados, posteriormente, os VPL e a
comparação entre ambos. O conceito do cálculo do VF no tempo t para cada mercado
permanece o mesmo. A Utilidade Monetizada Total, no tempo t, é definido por:
𝑈𝑡 = 𝑃𝑀𝑡 + 𝑂𝑀𝑡 + 𝑇𝐴𝑡
Onde:
𝑈𝑡 – Utilidade Monetizada
𝑃𝑀𝑡 – Pesca Monetizada
𝑂𝑀𝑡 – Petróleo Monetizado
𝑇𝐴𝑡 – Tráfego Aquaviário Monetizado
E a taxa de crescimento anual estimada da Utilidade Monetizada é calculada por:
𝑐𝑡 =

(𝑈𝑡+1 − 𝑈𝑡 )
𝑈𝑡

A tabela 16, exposta abaixo, apresenta os resultados, que serão explicados em
seguida.
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Projeção de
Monetização
Pesca
Petróleo
Tráfego
Aquaviário

2018
R$

2.992.103,19
0,84%
R$ 5.939.529.904,00
5,25%

2019
R$

3.017.236,86
0,84%
R$ 6.251.355.223,96
5,25%

2020
R$

3.042.581,65
0,84%
R$ 6.579.551.373,22
5,25%

2021
R$

3.068.139,33
0,84%
R$ 6.924.977.820,31
5,25%

2022
R$

3.093.911,70
0,84%
R$ 7.288.539.155,88
5,25%

2023
R$

3.119.900,56
0,84%
R$ 7.671.187.461,56
5,25%

R$ 43.724.800.523,46 R$ 45.604.966.945,97 R$ 47.565.980.524,65 R$ 49.611.317.687,21 R$ 51.744.604.347,76 R$ 53.969.622.334,71
4,30%

Utilidade
Monetizada
Total
Crescimento
anual
estimado

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

R$ 49.667.322.530,65 R$ 51.859.339.406,79 R$ 54.148.574.479,51 R$ 56.539.363.646,85 R$ 59.036.237.415,34 R$ 61.643.929.696,83

4,41%

4,41%

4,42%

4,42%

4,42%

4,42%

Tabela 16 - Projeção de Monetização de Benefícios
Fonte: Elaboração do Autor

8.4.6.2.1

Pesca

Devido à ausência de acompanhamento do mercado por agentes de produção
estatística do Brasil, será tomada como base de dados a projeção de pescado anuário da
FAO (p. 185). Como não estão disponíveis os quantitativos apenas de Pesca Extrativa,
será subtraída a produção de aquicultura do total de pesca brasileira dos anos de 2016 e
2030. Com esse total, é possível estimar uma Taxa de Crescimento de Pesca Extrativa
brasileira tomando como base os dados estatísticos estimados da FAO, conforme
apresentado na Tabela 17, e utilizando a fórmula supracitada de taxa de crescimento.
𝑐𝑃𝐸 =

𝑃𝐸2030 − 𝑃𝐸2016
𝑃𝐸2016

Em que:
𝑐𝑃𝐸 – Taxa de Crescimento da Pesca Extrativa
𝑃𝐸2030 – Pesca Extrativa estimada em 2030
𝑃𝐸2016 – Pesta Extrativa de 2016
Para o cálculo da Taxa de Crescimento anual, será tomada a média simples.
Então, a Taxa de Crescimento de Pesca Extrativa foi de 0,84% a.a.
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Taxa de Crescimento de Pesca Extrativa
2016
2030
Total de Pesca
1.286.000ton
1.885.000 ton
(-) Aquicultura
581.000 ton
1.097.000 ton
(=) Pesca Extrativa
705.000 ton
788.000 ton
Taxa de
Crescimento

0,008409321

0,84% a.a.

Tabela 17 - Cálculo da Taxa de Crescimento de Pesca Extrativa Brasileira
Fonte: Elaboração do Autor

8.4.6.2.2

Petróleo

A produção de petróleo brasileira, na última década (2008 – 2017) passou por
uma fase de crescimento aproximadamente linear, oriunda principalmente da exploração
de petróleo marítimo oriundo do pré-sal. A Figura 27 expõe a produção de petróleo no
mar durante o período, retirado da página 80 do Anuário de 2018 da ANP (Brasil, 2019):

Produção de Petróleo no Mar (Mil Barris)
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 27 - Produção de Petróleo no Mar
Fonte: Agência Nacional do Petróleo

Em consequência da taxa de crescimento aproximadamente linear da produção
de petróleo, será adotada a média simples do aumento de produção de petróleo no
período de 2008-2017. Dados que a produção de 2008 foi de 596.937 mil barris e a de
2017 alcançou 910.547 mil barris, calcula-se o valor da taxa de crescimento de
produção de petróleo de 5,25% a.a.

8.4.6.2.3

Tráfego Aquaviário

Para identificar o panorama estimado da economia brasileira, com credibilidade,
no que se refere a investimento em grandes projetos, o Banco Nacional de
Desenvolvimento (BNDES) elaborou uma publicação, do Departamento de Pesquisa
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Econômica, abordando o crescimento da economia brasileira 2018-2023. De acordo
com o BNDES (p.4), o cenário adotado contemplará um crescimento médio anual de
4,3% de exportações e 5,7% de importações (BNDES, 2019). Mantendo o pressuposto
de utilização de dados conservadores para não enviesar os resultados, será adotado o
crescimento dos valores monetizados no Tráfego Aquaviário em 4,3% a.a., seguindo a o
crescimento de exportações brasileiras.
Finalizadas as projeções, encerra-se a estimação dos benefícios monetizados no
período de 5 anos apresentados na Tabela 16. O resultado abrange, ainda, uma taxa de
crescimento anual média de 4,42% a.a. dos benefícios do TM.
Por ocasião do desconto dos custos e benefícios quantificáveis a VP, será
apresentada a definição de perpetuidade com crescimento e seu cálculo, bem como sua
pertinência ao modelo proposto. Essa ferramenta será apresentada a posteriori em razão
da necessidade de definição do custo de capital de cada mercado envolvido.

8.4.7 Desconto dos Custos e Benefícios Quantificáveis
Nessa etapa serão apresentadas as projeções dos Valores Terminais, ou seja,
aqueles que transcendem a análise da projeção primária até o ano de 2023, se
estendendo até a perpetuidade, em concordância com o ciclo de vida permanente
proposto ao TM.
Serão definidas, nesse mesmo sentido, as Taxas de Desconto aplicadas nos
benefícios identificados e monetizados referentes a cada mercado para, com isto posto,
finalizar o modelo com o resultado do VPL, proveniente da comparação entre os VP dos
Custos e Benefícios do TM.
Dando continuidade à abordagem, os Valores Terminais são resultados da
aplicação da seguinte metodologia:
VT - Valor Terminal
FC - Fluxo de Caixa de Custo ou Benefício
g - Taxa de crescimento na perpetuidade
WACC - Taxa de desconto (custo de capital)
Então:
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𝐹𝐶∗(1+𝑔)

VT = (𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔)
Inicialmente, serão adotadas as taxas de crescimento na perpetuidade (g) em
consonância com os critérios a seguir:

8.4.7.1

Custos

𝑔𝑇𝑀 = 3,40% a.a.
A adoção de 𝑔𝑇𝑀 = 3,40% a.a. se deve a esse índice ser a taxa de crescimento da
economia a partir do ano de 2023, conforme projeção do BNDES (p.4). Parte-se do
princípio que o crescimento da economia afetará na mesma proporção as receitas do
governo, que em condições normais seriam repassados ao TM.

8.4.7.2

Benefícios

𝑔𝑃𝑒𝑠𝑐𝑎 = 0%
O Brasil, na condição de Estado membro da Organização das Nações Unidas
(ONU), adotou, em 2015, a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável para 2030, ou
2030 Agenda. Dentre diversos objetivos, destaca-se a iniciativa do desenvolvimento da
aquicultura no combate à fome e a pobreza e o controle da pesca extrativa, com gestões
de sustentabilidade e regulação, que garantam o acesso de pescadores artesanais de
pequena escala e da redução da pesca industrial predatória. Ou seja, existe uma
tendência de substituição da pesca extrativa pela aquicultura, com o propósito de
incrementar esse mercado.
As estimativas de pesca do anuário da FAO (p. 91 e p. 184) apontam uma
estagnação na produção mundial de peixes pelo modelo de pesca tradicional (FAO,
2019), conforme exposto na Figura 28. Conclui-se que a tendência, em longo prazo, é
de que a pesca extrativa seja mantida constante e de forma sustentável.
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Figura 28 - Previsão de Pesca Mundial entre 1990-2030
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations

Por esses motivos, a taxa de crescimento adotada na perpetuidade da pesca
extrativa será igual a zero.
𝑔𝑃𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 = 3,4%
Publicações da revista Isto é, Valor Econômico e do portal de notícias Terra
abordam que, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o Brasil se
tornará a segunda maior fonte de crescimento da produção mundial de petróleo até
2030, atrás apenas dos Estados Unidos. A expectativa é que o país acrescente mais 1,2
milhão de barris diários de óleo à oferta global até 2024, o que representaria um
aumento de cerca de 45% frente aos níveis de 2018, de 2,6 milhões de barris ao dia,
chegando a 7,5 milhões até 2030 e a 8,3 milhões em 2035. O otimismo se deve às
mudanças estratégicas no marco regulatório da exploração e produção de óleo e gás e da
rodada de licitações ocorridas em 06 de novembro de 2019.
Diante desse cenário e do pressuposto de, no caso de a taxa de crescimento de
algum mercado superar o crescimento da economia brasileira, esta última deverá ser
adotada, a estimativa da taxa de crescimento na perpetuidade da produção de petróleo
será a da economia brasileira.
𝑔𝑇𝑟á𝑓𝑒𝑔𝑜 𝐴𝑞𝑢𝑎𝑣𝑖á𝑟𝑖𝑜 = 3,4%
O Tráfego Aquaviário está diretamente relacionado com as importações e
exportações brasileiras, conforme demonstrado nesse trabalho. As perspectivas de
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aumento de exportação e importação previstas pelo BNDES são de 4,3% e 5,7%,
respectivamente.
Portanto, defronte à situação de otimismo econômico, é razoável utilizar uma
vez mais a estimativa da taxa de crescimento econômico da economia brasileira em
substituição à de perpetuidade do tráfego aquaviário. Então, 𝑔𝑇𝑟á𝑓𝑒𝑔𝑜 𝐴𝑞𝑢𝑎𝑣𝑖á𝑟𝑖𝑜 = 3,4%
Prosseguindo com a ACB, a próxima fase visa descontar os custos e benefícios
futuros utilizando uma taxa de desconto. O objetivo desse procedimento é de utilizar um
denominador comum para mensurar os impactos futuros no projeto de manutenção do
TM. O desconto demonstra que os recursos disponíveis no futuro valem menos que no
presente, pois envolve o custo de capital para descontar o valor do dinheiro no tempo.
A explicação mais simples se deve ao conceito da economia do bem-estar, que é
medido pelo poder de consumo. Assim, a taxa de desconto compara o bem-estar atual
com o futuro. Ou seja, é corolário da Microeconomia de que o indivíduo prefere
consumir no presente a consumir no futuro. Além disso, existe o conceito de custo de
oportunidade, que são os valores de rentabilidade futura perdidas na hipótese de os
recursos serem aplicados em investimentos financeiros em vez das políticas públicas.
Por ocasião da aprovação da estrutura regimental do Ministério da Economia,
ficou a cargo da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI) de realizar
consulta pública, com o objetivo de colher subsídios que estimem uma Taxa Social de
Desconto (TSD). A iniciativa vislumbra a maximização da produtividade e
competitividade do país e a adoção de um índice que será utilizado em ACB de novos
projetos de infraestrutura no Brasil. Ou seja, a TSD corresponderá ao custo de
oportunidade social dos recursos para investimento.
Como

a

metodologia

aborda

o

comportamento

futuro

de

variáveis

macroeconômicas, o SDI fez uma consulta pública que, apesar de encerrado antes da
conclusão dessa dissertação, ainda não gerou resultados e a definição final de uma TSD.
Conforme cita a própria SDI, a utilização de taxa padronizada é fundamental para a
comparabilidade entre projetos e, consequentemente, para a priorização de alternativas e
carteiras segundo o critério do valor presente socioeconômico.
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Para efeitos de comparação, nos Estados Unidos, a taxa definida pela Office of
Management and Budget (OMB) é de 3% na taxa social de preferência temporal ou 7%
na taxa social do custo de oportunidade de capital (Boardman, 2006). No Canadá, o
Federal Treasury Board Secretary (TBS) estima a TSD em 8%. A British Treasury
inglesa prevê 3,5% e na China é de 8%.
Quanto maior for a TSD, menor é o peso dos custos e benefícios futuros. Por
isso, há a denotação que quanto mais desenvolvido for o país, menor será essa taxa.
Podemos verificar que a União Europeia recomenda a TSD de 5% a depender das
condições econômicas do país membro e, em contrapartida, nas Filipinas e Índia são
estabelecidas taxas de 15% e 12%, respectivamente.
Inicialmente, a SDI atingiu resultados de uma TSD que flutua entre 8,23% e
11,94%, porém a sugestão é que seja adotada a TSD = 10%a.a. por se tratar do valor
médio aproximado e pelo motivo de ainda não existirem estudos conclusivos sobre o
tema.

8.4.8 VPL dos Custos
O VPL do TM foi adaptado do conceito de VPL tradicional de uma empresa,
que possui receita (tributária específica) e despesas, porém sem incidência tributária e
lucro igual a zero. Assim, o seu fluxo de caixa é o custo do projeto e será comparado
com o VPL dos benefícios para a ACB. O seu cálculo é realizado de acordo com a
fórmula abaixo.
𝑛

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝑡=1

Onde:
VPL = Valor Presente Líquido
FC = Fluxo de Caixa
t = período de tempo de cada FC
i = taxa de desconto
VT = Valor Terminal

𝐹𝐶𝑡
+ 𝑉𝑇
(1 + 𝑖)𝑡
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Consolidando todos esses dados, é possível calcular o VPL do TM, conforme
disposto na Tabela 18.
Valor Terminal
Receita Bruta (RB)

R$

Custos Totais (CT)

R$

Fluxo de Caixa (RB - CT)

-R$

Valor Terminal
g
TSD

2019
856.158,72 R$
27.201.137,94

R$

26.344.979,22 -R$

2020
914.194,25 R$
28.221.180,61

R$

27.306.986,36 -R$

2021
976.169,98 R$
29.279.474,89

R$

28.303.304,90 -R$

2022
1.042.353,83 R$
30.377.455,19

2023 Perpetuidade
1.113.031,98

R$

31.516.609,76

29.335.101,36 -R$

30.403.577,79

-R$ 476.322.718,68
3,40%
10%

-R$ 476.322.718,68

Valor Presente Líquido (VPL) -R$ 583.019.647,69

Tabela 18 - VPL do TM
Fonte: Elaboração do Autor

Assim, nos custos do projeto de manutenção do TM, encontra-se o resultado do
VPL = R$ 583.019.647,69 negativos.

8.4.9 VPL dos Benefícios
Aplicando o conceito de VPL nos benefícios, é necessário que antes se
determine a taxa de desconto de cada uma dessas utilidades. Para isso, serão utilizados o
modelo empírico e o banco de dados do professor Aswath Damodaran, disponível em
seu portal de internet, relativo ao cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital
(WACC) para empresas componentes de determinado setor em países de mercados
emergentes (Damodaran, 2019).
Seguindo um conceito aproximado da TSD, o WACC é uma taxa de desconto
que reflete o risco de investimento de capital em determinado ativo e o custo de
oportunidade dessa operação. É composto pelas duas formas de financiamento de uma
empresa: o custo do capital próprio e o custo da dívida. O risco é estruturado tomando
como base a estrutura de financiamento da companhia.
Assim, a fórmula do WACC consiste no seguinte:
𝐸
𝐷
𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
∗ 𝐾𝐸 ) + (
∗ (1 − 𝑡) ∗ 𝐾𝐷 )
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸
Onde:
𝐾𝐸 = custo de capital próprio
𝐾𝐷 = custo da dívida
E = valor da parcela de capital próprio
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D = valor da parcela da dívida
t = alíquota de imposto
O motivo de inclusão na fórmula de uma alíquota de imposto é explicado pelo
fato de que os dispêndios financeiros utilizados pelo custo da dívida se tornam
benefícios fiscais para as empresas. Isso se deve ao pagamento dos juros sobre as
dívidas reduzir o total ao qual se incidirá o imposto. Por conseguinte, quanto mais uma
empresa se endivida, menos impostos pagam.
No que se refere ao custo de capital próprio, utiliza-se o modelo capital asset
princing model (CAPM):
𝐾𝐸 = 𝑟𝑓 + [ 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 )]
𝑟𝑓 = retorno livre de risco
𝛽 = medida de risco vinculado ao risco de mercado
𝑟𝑚 = retorno do mercado
De forma resumida e elucidativa do modelo CAPM, ao se calcular o custo de
capital próprio, o investidor espera um retorno mínimo para abrir mão de ter os seus
recursos financeiros no presente. Esse retorno é denominado retorno livre de risco, que
geralmente utiliza um título do governo como referência (visto que um governo não
quebra com sua moeda). Como agentes econômicos são avessos ao risco, ao investirem
no mercado de capitais, esperam um retorno maior devido ao incremento desse risco.
Logo, a diferença entre o retorno do mercado e o retorno livre de risco seria o prêmio de
risco, ou seja, o que o agente espera ganhar em aumentar sua exposição ao risco. O β
representa o quão volátil é uma companhia em relação a volatilidade do mercado (a taxa
de variação do valor da empresa em relação a variação do mercado). Então, quanto
maior o β, maior a volatilidade.
Os dados extraídos sobre os setores de interesse do objetivo deste trabalho, de
um mercado emergente (Damodaran, 2019), encontram-se reproduzidos na Tabela 19.
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Custo de
Desvio
Custo de
Custo de
Custo da
Custo de
Capital
Padrão
Taxa de Capital
Capital
E/(D+E)
Dívida
D/(D+E) Capital
Próprio
do
Juros (t)
após
(Moeda
(Kd)
(WACC)
(Ke)
Mercado
Impostos
Local)

Indústria

Nº de
Firmas

β

Produção /
Exploração
de Petróleo

133

1,62

18,94%

69,03%

45,25%

8,78%

9,22%

6,43%

30,97%

15,07%

16,93%

Indústria
Naval

231

1,07

14,22%

49,76%

34,33%

8,40%

11,97%

6,15%

50,24%

10,17%

11,95%

Alimentos
(Pesca)

829

0,82

12,03%

77,54%

34,19%

8,40%

16,20%

6,15%

22,46%

10,71%

12,50%

Tabela 19 - Custo de Capital (WACC)
Fonte: Elaboração do Autor

Foram considerados os seguintes dados para a composição da tabela acima, de
acordo com os pressupostos adotados e acrescentadas as informações econômicas
brasileiras:
Taxa de Juros de Título de Longo Prazo do Governo
(SELIC)

5,00%

Prêmio de Risco no uso de Capital Próprio

8,59%

Média de Risco Global no Custo de Capital

1,90%

Inflação de 2018
Inflação nos EUA

3,75%
2,10%

Tabela 20 - Pressupostos de cálculo do WACC
Fonte: Elaboração do Autor

Os VPL dos benefícios serão calculados com as informações acima estimadas,
resultando no disposto na tabela 21. Mais uma vez são utilizadas as fórmulas de VPL de
sobre cada parcela e a ela somada o Valor Terminal. A soma de todos resultará no VPL
dos Benefícios do TM.
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VPL
Pesca

R$

Valor Terminal

R$

24.959.204,48
0,00%
12,50%

R$

35.862.897,25

g
WACC Pesca
Valor Presente
Líquido (VPL) Pesca
Petróleo
Valor Terminal
g
WACC Petróleo

2019
3.017.236,86 R$

2020
3.042.581,65 R$

2021
3.068.139,33 R$

2022
3.093.911,70 R$

2023 Perpetuidade
3.119.900,56
R$

R$ 6.251.355.223,96

R$ 6.579.551.373,22

R$ 6.924.977.820,31

R$ 7.288.539.155,88

24.959.204,48

R$ 7.671.187.461,56

R$ 58.625.335.072,10
3,40%
16,93%

R$ 58.625.335.072,10

Valor Presente
R$ 80.523.553.662,23
Líquido (VPL) Petróleo
Tráfego Aquaviário

R$ 45.604.966.945,97

R$ 47.565.980.524,65

Valor Terminal

R$ 652.685.257.240,84
g
3,40%
WACC Tráfego
11,95%
Aquaviário

Valor Presente
Líquido (VPL) Tráfego
Aquaviário

R$ 830.370.724.253,64

Valor Presente
Líquido (VPL)
Benefícios

R$ 910.930.140.813,11

R$ 49.611.317.687,21

R$ 51.744.604.347,76

R$ 53.969.622.334,71
R$652.685.257.240,84

Tabela 21 - Cálculo do VPL dos Benefícios
Fonte: Elaboração do Autor

8.4.10 Comparação dos Custos e Benefícios Líquidos das Alternativas
Após calculados os custos e transformados em termos monetários os benefícios,
definidas as taxas de crescimento, de crescimento perpétuo e de desconto apropriadas, a
soma líquida pode ser calculada como um Valor Presente. A última etapa da Análise
Financeira consiste na comparação nos custos e benefícios líquidos do projeto, que é
considerado aceitável se o VPL ≥ 0.
Na hipótese de manutenção do TM, as informações foram resumidas na Tabela
22:
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VPL
TOTAL

R$910.930.140.813,11

VPL Pesca
VPL Petróleo
VPL Tráfego Aquaviário

R$
35.862.897,25
R$ 80.523.553.662,23
R$830.370.724.253,64

BENEFÍCIOS

CUSTOS

TOTAL

-R$

583.019.647,69

ACB
CUSTOS LÍQUIDOS
(+)BENEFÍCIOS LÍQUIDOS

-R$ 583.019.647,69
R$910.930.140.813,11

VPL MANUTENÇÃO DO
TM

R$910.347.121.165,42

RAZÃO
CUSTO/BENEFÍCIO
Tabela 22 – VPL do Projeto de Manutenção do TM
Fonte: Elaboração do Autor

>0

0,064%

Após os resultados obtidos para a ACB, foi constatado que o projeto de
manutenção do TM possui VPL = R$ 910.930.140.813,11 e VPL > 0. Ou seja, este
projeto é viável e os seus benefícios líquidos superam os custos líquidos. É interessante
observar que a razão entre os custos e os benefícios é de 0,064% e, melhor dizendo, esse
percentual demonstra que os custos são irrisórios defronte os benefícios possíveis de
estimação monetária.

8.5

Análise Econômica
Prosseguindo com ACB, a próxima etapa é a Análise Econômica do projeto. Ela

visa não apenas considerar os resultados obtidos da Análise Financeira, e sim realizar
um estudo do desempenho que não dependa apenas de benefícios e custos que foram
monetizados, mas abrangendo também externalidades que conduzem a custos e
benefícios sociais.
Em vista disso, será conduzida uma análise qualitativa de externalidades
positivas (benefícios) e negativas (custos) identificadas e atreladas a manutenção do
Tribunal Marítimo. Para fins conceituais, externalidades são efeitos sobre terceiros que
não se encontram envolvidos diretamente no projeto e que existe certa dificuldade de
serem avaliados, mesmo aqueles de fácil identificação.
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O que diferencia a ACB de outros métodos de avaliação dos impactos de
decisões públicas é a questão da atribuição de valores monetários dos custos e
benefícios que não são disponíveis no mercado. Portanto, existem dificuldades em
monetizar atributos como o valor de um impacto ambiental ou da segurança da
navegação recreativa devido a suas características únicas e complexas. Além disso, o
modelo de atribuição de valores monetários gera críticas devido a questões de
moralidade, entre outras, em definir uma cifra financeira em uma vida humana ou laços
afetivos, por exemplo, e equipará-la a outros custos e benefícios, bem como no impacto
sobre o bem-estar geral.
Entretanto, o governo tem a atribuição de melhorar o bem-estar geral e a ACB é
a melhor forma, atualmente, de se avaliar a implantação de um projeto. Existem várias
outras atividades que podem resultar em perdas de vida, extinções de espécies ou perda
de objetos de valores irreparáveis como subprodutos indesejáveis, mas que não
impedem de levar adiante uma determinada política pública. A questão é que
independentemente da análise financeira, a análise qualitativa detém grande importância
na avaliação e no processo de decisão de opções plausíveis.
Por isso, serão discutidas as análises qualitativas das seguintes externalidades:

8.5.1 Externalidades Positivas
8.5.1.1

Valor Estatístico da Vida

Ao adotarmos um projeto de manutenção de um Tribunal Marítimo, cuja
finalidade principal é garantir a segurança na navegação nas AJB, invariavelmente será
necessário mencionar o processo de atribuição de valor a vidas humanas. Aliado a
processos de Inspeção Naval realizados pela Autoridade Marítima e pelo fato de ser um
agente que contribui com a prevenção de acidentes, o TM proporciona a externalidade
positiva de prevenir a perda de vidas humanas nas atividades que envolvam navegação
nas AJB.
De acordo com o Anuário de 2018 da DPC, o número de vítimas fatais e
desaparecidos por consequência de acidentes na navegação atingiu o número de 220
casos em 2018 e 306 em 2017 (Brasil, 2019). Com isso, a abordagem qualitativa
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substitui a quantitativa no quesito de mensurar qual seria o método ideal de comparar o
valor de uma vida humana com custos e benefícios quantificáveis.
Existe ampla bibliografia sobre o método de atribuição do valor estatístico da
vida que, isoladamente, seria tema de estudos exclusivos. Entretanto, essa ACB irá
considerar que a atuação pública deverá ser voltada a proteção da vida de todos os
envolvidos em qualquer situação na navegação nas AJB, afinal, os benefícios são
indivisíveis e não podem ser individualizados.
Os governos costumam utilizar, para cálculo do valor médio da vida estatística, a
média da preferência de disponibilidade de pagamento por segurança de um indivíduo.
Por isso, esse valor varia quanto a realidade econômica de cada país.
Entretanto, no escopo dessa ACB, o custo estatístico da vida é uma
externalidade positiva. Ou seja, nesse caso, cabe ao governo adotar medidas que
fiscalizem e punam irregularidades que causem risco de acidentes e, consequentemente,
mortes. Nesse cenário se encontra o TM como provedor de segurança devido ao poder
coercitivo por meio de multas administrativas e por oferecer decisões que são utilizadas
nos processos civis que tramitam no âmbito do Poder Judiciário. Assim, os agentes
envolvidos nas atividades de navegação e responsáveis pela segurança de pessoal e de
embarcações são incentivados e detém o ônus de realizar investimentos na capacitação
de pessoal, na mentalidade de segurança e equipamentos de prevenção, bem como na
divulgação do conceito de boas práticas de navegação.

8.5.1.2

Consequências de Acidentes

Semelhante ao valor estatístico da vida, as consequências de um acidente podem
ocasionar, nas vítimas ou em seus familiares, danos físicos, permanentes ou não, e
psicológicos que não são possíveis ser quantificados. Mais uma vez, a prevenção de
acidentes incentivada pela influência do TM proporciona a externalidade positiva de
minimizar essas consequências indesejáveis nas AJB.

8.5.1.3

Impacto Ambiental

Durante a elaboração deste trabalho, um grande vazamento de petróleo cru, até
então não identificado, atingiu principalmente as praias da região Nordeste brasileira
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durante o segundo semestre de 2019. Mais uma vez, a quantificação do prejuízo é
incalculável: a morte de fauna e flora local, poluição ambiental, redução do turismo
atingindo a economia da cidades envolvidas, prejuízos com equipamentos, com pessoal
e com medidas de combate ao óleo, desgaste e perda de credibilidade do Governo,
gastos com a detecção da origem do problema, além de prejuízos potenciais, como
exemplo, na saúde de pessoas que tiveram contato com essas manchas.
A maior suspeita até o momento é que seja proveniente de um navio mercante
petroleiro, o que poderia caracterizar, no caso das AJB, em um fato da navegação e de
atribuição de julgamento do TM, além de processo civil paralelo pelo Poder Judiciário.
A manutenção de uma corte marítima contribui no processo de identificação dos
responsáveis para indenização, reparação do fato e punição, demonstrando
qualitativamente outra externalidade positiva.

8.5.1.4

Contribuição com os processos civis no Poder Judiciário

Respondendo como órgão autônomo especializado em Direito Marítimo,
vinculado ao Comando da Marinha e auxiliar do Poder Judiciário, as decisões emanadas
pelo colegiado do TM são utilizadas como subsídios da Justiça para avaliação nas
decisões em esfera cível, decorrente de processos que envolvam acidentes e fatos da
navegação.

8.5.1.5

Segurança da Navegação

Por fim, ao contribuir com a garantia da segurança à navegação, naturalmente se
desperta a confiança da população e dos stakeholders na utilização das AJB, seja no
transporte marítimo, na recreação, no turismo ou na exploração de recursos naturais. Tal
fato ainda contribui indiretamente com o desenvolvimento da Indústria Naval, na
logística brasileira e na geração de empregos, principalmente em áreas carentes como
nas regiões ribeirinhas.

8.5.2 Externalidades Negativas
8.5.2.1

Dependência de prazos e trâmites processuais do órgão

O Brasil na condição de um Estado Democrático de Direito estipula uma
previsão legal de um rito processual para todos os IAFN. Por isso, os processos em

92

andamento podem causar delongas que causam desgaste e prejuízo ao mercado e
stakeholders na Comunidade Marítima. Indicadores de Desempenho de eficiência e
Análise e Controle de Riscos podem ser ferramentas pertinentes para mitigar dilações
processuais.

8.5.2.2

Dependência de Órgãos envolvidos ao IAFN

O TM é o órgão colegiado que julga um processo administrativo oriundo de um
IAFN, entretanto, outras entidades fazem parte desse processo. As Capitanias dos
Portos e suas Agências e Delegacias, a Procuradoria Especial da Marinha (PEM) e a
Diretoria de Portos e Costas, por exemplo, são Organizações Militares (OM)
componentes da Autoridade Marítima que contribuem com a instauração dos processos.
Isto posto, uma suposta deficiência no decorrer de todo o trâmite até o julgamento do
TM pode comprometer a credibilidade do julgamento sendo, consequentemente, uma
externalidade negativa ao órgão. É importante que o TM e a Autoridade Marítima
emitam orientações quanto a procedimentos de otimização no processamento legal.

8.5.2.3

Oligopólio no Direito Marítimo

Por ser uma área do Direito ainda pouco divulgada, explorada e conhecida pela
população brasileira, atualmente o mercado de assessoria jurídica é relativamente
restrito e controlado por uma quantidade pequena de escritórios. A externalidade
negativa é o possível surgimento de um oligopólio de poucos players dominando o
mercado.

8.5.2.4

Valor das Multas

Consoante com o previamente exposto na análise financeira e por questões
normativas, as multas do TM são consideradas subdimensionadas em comparação aos
mercados que julga, comprovado pela presente ACB, e empresas envolvidas (armadoras
e praticagem, por exemplo). A externalidade negativa se dá à possibilidade de uma
empresa realizar uma análise financeira e julgar ser mais vantajoso receber multas a
realizar um investimento mais custoso para atender algum requisito legal ou adotar
algum procedimento de segurança.

8.6

Análise de Sensibilidade e Risco
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A última etapa da presente ACB é a realização de uma análise de sensibilidade e
de possíveis cenários. Os VPL são compostos por valores estimados e, por isso, devem
ser objeto de apreciação de incertezas ou riscos a que estejam expostos, no intuito de
investigar a imprecisão das estimativas.
A metodologia para realização dessas análises é a adoção de cenários
pessimistas e otimistas plausíveis sobre as principais variáveis que determinam os
custos e benefícios. Deve-se adotar valores pessimistas para uma variável e manter as
demais com os valores médios ou mais prováveis. Caso algum desses cenários
resultarem em um VPL < 0, é possível identificar quais variáveis o projeto é mais
sensível.
Existem três formas mais utilizadas para efetivar a análise de sensibilidade e
risco: a análise de sensibilidade parcial, a análise de sensibilidade do pior e do melhor
cenário e a análise de sensibilidade de Monte Carlo (Boardman, 2006).
A parcial é a forma mais utilizada e é aplicada aos pressupostos mais
importantes e incertos, focada nas consequências de pressupostos alternativos de
elementos-chave. A análise de casos extremos examina quando se verificam
combinações de pressupostos plausíveis capazes de anular os benefícios líquidos. A
análise de Monte Carlo é mais complexa e visa estimar a distribuição dos benefícios
líquidos tratando os pressupostos adotados como variáveis aleatórias.
De acordo com a Circular A-4 da OMB dos Estados Unidos (p. 40), quando o
custo anual for de US$ 1 bilhão ou maior, deve ser apresentada uma análise quantitativa
formal com incertezas e riscos relevantes sobre custos e benefícios. Por isso, será
adotada também essa premissa para a presente Análise de Sensibilidade.
Portanto, o custo anual do TM estimado é de R$ 25.073.094,67. O seu VPL foi
de R$ 583.019.647,69. O critério acima de uma apresentação detalhada não seria
aplicado, mesmo que desprezada a conversão cambial e adotado o valor de R$ 1 bilhão.
De forma objetiva, o custo é demasiadamente pequeno se comparado com qualquer dos
benefícios.
O único benefício quantitativo considerado no estudo que não cobre em sua
integralidade os custos quantitativos do TM é o mercado da pesca. Entretanto, adotando
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os critérios de combinação de pressupostos alternativos, ao manter dois mercados em
seus valores médios e adotando valores pessimistas para o outro, qualquer cenário já
seria o suficiente para cobrir os custos do TM, com sobras.
Em toda a ACB, foram utilizados dados e adotados pressupostos conservadores.
Por isso, pode-se afirmar que o resultado da ACB foi o cenário mais pessimista, não
envolvendo risco de resultar em um VPL < 0.
O único paradoxo identificado merecedor de atenção seria o fato de que, no
cenário em que ocorra uma alteração na legislação com a previsão de reajuste de multas,
o procedimento poderia coibir novos IAFN devido ao efeito de coerção sobre os agentes
envolvidos na navegação brasileira. Nessa situação, o número de embarcações
acidentadas cairia, diminuindo a influência do TM na atribuição de valor monetário
sobre determinado mercado adotado (pesca, extração de petróleo ou tráfego aquaviário),
ou seja, o seu VPL iria apresentar redução. Para tanto, a política pública de manutenção
do TM estaria cumprindo o seu papel, e principal motivo de existência da corte
marítima, por meio de benefício indireto e intangível: a segurança no tráfego aquaviário
e a minimização de acidentes de embarcações, mortes e de impactos ambientais
decorrentes dele.
Como os resultados desse trabalho já são enquadrados no cenário pessimista, a
confiabilidade e robustez do modelo são confirmadas.

9

Síntese do Resultado e Conclusão
Esse trabalho teve como objetivo realizar uma Análise Custo-Benefício para

avaliação socioeconômica do projeto de manutenção do Tribunal Marítimo. A
motivação se deve à ação diária e velada que o TM possui na segurança da navegação
nas AJB e, decorrente disso, da importância social e de sua responsabilidade frente ao
Direito Marítimo e, além disso, à Economia do Brasil.
Para essa finalidade e aplicação da ferramenta, o TM foi considerado um ente
beneficiário de receitas, utilizando tributação específica apenas sobre os players da
Comunidade Marítima e por meio de multas oriundas de decisões dos processos que lá
são julgados, entretanto promovendo o bem-estar para toda a sociedade brasileira.
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A análise contribui nos estudos de análises econômicas e financeiras, norteando
o processo de decisões do Governo na adoção de políticas públicas em um ambiente de
incerteza. Tem o propósito de mostrar que, se aplicada corretamente, é uma alternativa
adequada para identificar os quesitos de avaliação econômica aos quais o projeto está
inserido.
As premissas adotadas para o modelo possuem limitações, porém foram
consideradas pertinentes frente ao processo de monetização de utilidade dos benefícios.
A escolha das taxas de crescimento e de desconto também tiveram como foco um
apropriado embasamento teórico a fim de externalizar as projeções da forma mais
fidedigna possível, simulando um cenário conservador. Outro fator de relevância são os
estudos e a adoção, pelo Governo Federal, de uma Taxa Social de Desconto para
projetos no âmbito federal, a exemplo de diversos países que utilizam a ACB como
instrumento na implantação de projetos e políticas públicas.
Assim, a adoção de um projeto ou política pública depende de que seus
benefícios cubram os seus custos, ou seja, que após os resultados do modelo, o VPL
seja maior que zero. A ACB une, então, os aspectos de identificação, quantificação e
atribuição de valor monetário em impactos que possuem características tipicamente
qualitativas, por meio de formulação matemática, base de dados de estudos econômicos
e conceitos de finanças. Foram abordados, também, aspectos qualitativos em que não
foram verificadas possibilidades de monetização ou que o mesmo seria demasiadamente
complexo face ao escopo da presente dissertação.
Levando em consideração os valores obtidos na Tabela 22 e o estudo de
sensibilidade realizada, bem como a consideração das análises qualitativas do projeto,
infere-se que a manutenção de um TM é benéfica para a sociedade brasileira
(incrementa

o

seu

bem-estar).

Os

custos

relativos

aos

benefícios,

tanto

quantitativamente quanto qualitativamente, são muito baixos. O projeto de manutenção
do TM possui VPL = R$ 910.930.140.813,11 e VPL > 0, ou seja, os benefícios líquidos
superam os custos líquidos e viabilizam a sua existência. A razão entre os custos e os
benefícios é de 0,064%, comprovando que os custos são irrisórios defronte aos
benefícios possíveis de estimação monetária.
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Percebe-se, também, a necessidade de recomposição tributária e de seu poder de
coerção, por meio de multas adequadas ao mercado cujas partes do processo estejam
envolvidas. Essa medida, apesar de não ser o escopo e objetivo deste trabalho, aumenta
a arrecadação para o próprio custeio da corte marítima e possui efeito de incentivo para
a adoção de boas práticas de navegação pela Comunidade Marítima, abordando o
conceito de “Taxa Marginal de Substituição” entre o investimento em equipamentos
pelos envolvidos e procedimentos de segurança e os custos de punição, sendo, ainda,
possível matéria para estudos complementares.
Vale ressaltar que a ferramenta que o trabalho utilizou, bem como as abordagens
qualitativas e quantitativas, abrem margem para estudos futuros. Por exemplo, as
utilidades qualitativas do Valor Estatístico da Vida, da Consequência de Acidentes e de
Impactos Ambientais possuem vasta bibliografia e subsídios para uma análise mais
profunda e conclusiva, possibilitando o reforço da adoção de medidas mais eficazes e
eficientes para o incremento da segurança da navegação e, consequentemente, do bemestar da população. A própria ferramenta da ACB, ainda subutilizada no Brasil, tem
grande potencial de ser fonte de pressupostos e fundamentos para tomada de decisões
no âmbito da Administração Pública, a exemplo de diversos países desenvolvidos
economicamente.
No que diz respeito à Marinha do Brasil, novos estudos poderiam demonstrar a
importância das atividades e da atuação da Força em prol da sociedade brasileira. Temas
como ACB da aquisição de Navios Hospitalares, principalmente para o Norte do país e
em apoio às comunidades ribeirinhas, possuem perspectiva de resultados promissores.
Outros temas importantes de pesquisas com a aplicação da ACB seriam:
•

Importância da Sinalização Náutica e Serviços de Hidrografia;

•

Justificativa para aquisição e alienação de Meios Navais, bem como no estudo
para criação e extinção de Organizações Militares;

•

Reforço de dotação ou criação de OM que contribuem com o Tráfego
Aquaviário (Agências, Delegacias e Capitanias dos Portos); e

•

Justificativa para dotação de recursos orçamentários destinados a áreas
estratégicas da MB e, talvez em um projeto mais audacioso, em calcular a ACB
da MB, e sua importância, como um dos desafios gerenciais da Defesa.
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As grandes vantagens da ACB são a transparência das informações e a
linguagem uniforme no tratamento de assuntos distintos, que são capazes de
demonstrar, objetivamente, a necessidade do emprego do orçamento público por meio
de determinado projeto do tomador de decisões.
Após o presente estudo, depreende-se que é possível melhorar o cenário de
garantia da segurança do tráfego aquaviário e da confiança da população e stakeholders
na minimização de acidentes, fatos da navegação, perdas de vidas e impactos ambientais
de grandes proporções a custos baixos. Essas atitudes contribuem com a imagem de que
o Brasil é um país pronto e seguro para investimentos, comércio, exploração econômica
e lazer em suas AJB.
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11 Anexos
Anexo A – Tabela de Custas Referentes a Processos sobre Acidentes e
Fatos da Navegação
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Anexo B – Tabela de Custas Referentes a Registro Inicial ou
Transferência de Propriedade Marítima, de Armador, de Hipoteca, de
Demais Ônus e outros atos
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Anexo C – Lançamentos de Custas, Multas e Certidões
Mês
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

número de
ocorrências

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL

TOTAL

R$
R$

204,93
204,93

Média por
ocorrência

Valor total

300 R$ 29.907,61

Valor total

R$
R$

99,69
99,69

número de
ocorrências

20307 - CERTIDÕES
Média por
Valor total
ocorrência

47 R$ 19.897,83

R$
R$

423,36
423,36

20307 - CERTIDÕES
20162 - MULTAS
Média por
número de
Média por
número de
Média por
Valor total
Valor total
ocorrência
ocorrências
ocorrência
ocorrências
ocorrência
348,56
45 R$ 15.685,32 R$
132,46
192 R$ 25.433,09 R$
158,55
R$
473,45
21 R$ 9.942,36 R$
99,75
259 R$ 25.835,48 R$
100,05
R$
640,05
61 R$ 39.043,11 R$
124,61
189 R$ 23.551,80 R$
333,90
R$
504,69
59 R$ 29.776,83 R$
87,63
270 R$ 23.659,00 R$
676,98
R$
545,18
59 R$ 32.165,50 R$
102,58
324 R$ 33.234,32 R$
299,11
R$
242,89
50 R$ 12.144,46 R$
111,08
294 R$ 32.658,86 R$
199,24
R$
532,55
57 R$ 30.355,25 R$
112,06
257 R$ 28.798,86 R$
388,92
R$
470,80
33 R$ 15.536,26 R$
119,02
319 R$ 37.967,58 R$
334,01
R$
286,40
34 R$ 9.737,65 R$
107,51
288 R$ 30.964,03 R$
212,26
R$
455,70
48 R$ 21.873,40 R$
97,33
298 R$ 29.003,18 R$
266,09
R$
592,31
63 R$ 37.315,50 R$
129,72
286 R$ 37.100,31 R$
270,57
R$
664,19
72 R$ 47.821,52 R$
152,87
214 R$ 32.714,60 R$
367,44
R$
479,73
R$
602
114,72
R$
3190
300,59
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.646,65
1.100,53
11.018,76
19.632,49
8.973,39
3.586,33
8.167,32
10.354,22
4.245,24
8.248,68
7.305,26
11.023,22

20162 - MULTAS

18897 - CUSTAS
Número de
Ocorrências
24
27
26
37
26
41
46
47
33
36
35
54
432

Total

R$ 55.953,20
R$ 55.953,20

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

9.537,71
5.650,98
7.507,08
12.200,03
7.059,18
9.865,20
20.671,78
12.923,62
7.025,06
11.291,65
3.809,32
15.052,20
122.593,81

Número de
Média por
Ocorrências
Ocorrência
177
397,40
R$
191
209,30
R$
319
288,73
R$
253
329,73
R$
294
271,51
R$
268
240,61
R$
551
449,39
R$
258
274,97
R$
227
212,88
R$
340
313,66
R$
307
108,84
R$
213
278,74
R$
3398
281,31
R$

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

15.052,84
19.093,67
36.533,21
24.889,35
37.910,12
31.625,00
51.900,26
32.080,06
24.612,29
37.548,15
31.701,77
19.619,20
362.565,92

Número de
Média por
Ocorrências
Ocorrência
39
85,04
R$
34
99,97
R$
47
114,52
R$
47
98,38
R$
70
128,95
R$
42
118,00
R$
69
94,19
R$
53
124,34
R$
73
108,42
R$
67
110,44
R$
41
103,26
R$
35
92,11
R$
617
106,47
R$

20307 - CERTIDÕES
Média por
Valor Total
Ocorrência
356,66
R$ 13.909,77 R$
347,28
R$ 11.807,47 R$
293,82
R$ 13.809,60 R$
580,61
R$ 27.288,75 R$
247,58
R$ 17.330,57 R$
605,76
R$ 25.442,09 R$
825,46
R$ 56.956,93 R$
701,46
R$ 37.177,57 R$
453,23
R$ 33.085,98 R$
404,26
R$ 27.085,37 R$
261,65
R$ 10.727,47 R$
1.116,80
R$ 39.087,90 R$
516,21
R$ 313.709,47 R$

20307 - CERTIDÕES
20162 - MULTAS
Média por
número de
Média por
número de
Média por
Valor total
Valor total
ocorrência
ocorrências
ocorrência
ocorrências
ocorrência
476,32
31 R$ 14.765,91 R$
123,97
271 R$ 33.595,85 R$
325,66
R$
689,19
33 R$ 22.743,28 R$
72,74
532 R$ 38.696,91 R$
236,09
R$
270,23
26 R$ 7.026,04 R$
79,30
347 R$ 27.517,50 R$
188,71
R$
468,00
31 R$ 14.508,08 R$
141,36
302 R$ 42.691,99 R$
281,65
R$
301,38
28 R$ 8.438,68 R$
127,16
320 R$ 40.692,26 R$
167,96
R$
411,33
34 R$ 13.985,09 R$
118,64
200 R$ 23.727,67 R$
444,68
R$
434,58
38 R$ 16.514,13 R$
99,92
461 R$ 46.064,46 R$
239,15
R$

Total

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

número de
ocorrências
26
27
18
18
31
15
23

158

Valor total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

8.467,22
6.374,31
3.396,86
5.069,71
5.206,69
6.670,26
5.500,55

R$

269,13

2433

R$

109,01

221

R$

435,86

44.765,06
36.878,37
73.613,67
73.068,32
74.373,21
48.389,65
67.321,43
63.858,06
44.946,92
59.125,26
81.721,07
91.559,34
759.620,36

TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

18897 - CUSTAS

2019
Mês

6.147,76

número de
ocorrências

18897 - CUSTAS
número de
ocorrências
23
11
33
29
30
18
21
31
20
31
27
30
304

2018
Mês

Média por
ocorrência

Valor total

30 R$

2017
Mês

20162 - MULTAS

18897 - CUSTAS

2016

38.500,32
36.552,12
57.849,89
64.378,13
62.299,87
66.932,29
129.528,97
82.181,25
64.723,33
75.925,17
46.238,56
73.759,30
798.869,20

Total

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

56.828,98
67.814,50
37.940,40
62.269,78
54.337,63
44.383,02
68.079,14

R$ 391.653,45

