
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA

490ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANTAQ

 

Ao 26º dia do mês de novembro do ano de 2020, às 15 horas, realizou-se, por videoconferência, com
transmissão pela internet, a 490ª Reunião Ordinária da Diretoria da ANTAQ, presidida pelo Diretor-
Geral, Eduardo Nery, com a presença do Diretor Francisval Mendes, do Diretor Adalberto Tokarski, da
Secretária-Geral, Joelma Barbosa, da Procuradora-Chefe, Natália Moyses.

Após concluída a Reunião, todos os votos nela apresentados, que integram a presente ata,
independentemente de transcrição, tornaram-se públicos e encontram-se disponíveis no site da
Agência na internet, no endereço: portal.antaq.gov.br/index.php/sei-sistema-eletronico-de-
informacoes.

A Ata da 489ª ROD foi aprovada por unanimidade pelos Diretores.

 

Foram deliberados os seguintes assuntos durante a Reunião:

I.          PROCESSOS DELIBERADOS AD REFERENDUM

1. 50300.020799/2020-04 e Deliberação-DG nº 12/2020 - ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A. -
 Deferimento de pedido de autorização, em caráter emergencial, para operar o perfil de carga granel
sólido; Relator: Francisval Mendes.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1190204.

Deliberação-DG nº 12/2020 (SEI nº 1190415) referendada.

 

2 . 50300.019879/2020-17 e Deliberação-DG nº 04/2020 - TERMINAL DE VILA VELHA S.A. (TVV) -
 Deferimento de pedido de autorização, em caráter emergencial, para movimentar ou armazenar
cargas (granéis); Relator: Adalberto Tokarski.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1190969.

Deliberação-DG nº 04/2020 (SEI nº 1185331) referendada.

 

3 . 50300.018229/2020-46 e Deliberação-DG nº 06/2020 - BETUPAR ASFALTOS IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO EIRELI - Indeferimento de Medida Cautelar; Relator: Adalberto Tokarski.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1191257.

Deliberação-DG nº 06/2020 (SEI nº 1187760) referendada.

 

II.          PROCESSOS-VISTA
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4 . 50300.002372/2017-11 - LYRA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA LTDA - Recurso de Procedimento de
Fiscalização Navegação Marí ma e de Apoio; Relator: Adalberto Tokarski; Pedido de vista: Joelson
Neves.

Pedido de vista solicitado pelo Diretor Francisval Mendes.

 

5 . 50300.016418/2019-41 - ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DOS PORTOS DA BAHIA (USUPORT/BA) E
TECON SALVADOR S.A . - Medida Administra va Cautelar; Relator: Adalberto Tokarski; Pedido de vista:
Eduardo Nery.

Pedido de vista prorrogado pelo Diretor Eduardo Nery.

 

6 . 50300.021556/2018-61 - COMPANHIA DOCAS DE SANTANA (CDSA) - Processo Administra vo
Sancionador; Relator: Adalberto Tokarski; Pedido de vista: Francisval Mendes.

Voto-vista do Diretor Francisval Mendes aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT
1189273.

 

O Diretor Adalberto Tokarski havia apresentado seu voto quando da 489ª ROD (SEI nº 1168375):

“a) declarar subsistente o Auto de Infração nº 004125-0, lavrado pela Unidade Regional de Belém -
UREBL, desta Agência; e

b) aplicar a penalidade de multa pecuniária à Companhia Docas de Santana - CDSA, inscrita no CNPJ
nº 04.756.826/0001-36, no valor de R$ 518.748,49 (quinhentos e dezoito mil setecentos e quarenta e
oito reais e quarenta e nove centavos), na forma do art. 78-A, inciso II, da Lei nº 10.233, de 2001, pela
prá ca da infração capitulada no ar go 32, inciso XXXVIII, da norma aprovada pela Resolução nº
3.274-ANTAQ, consubstanciada no fato de a empresa ter celebrado o 5º e o 6º contratos de transição,
alterando os valores de área e MMC, em desacordo com a Resolução nº 3.422-ANTAQ.”

 

Nesta 490ª ROD, o Diretor Francisval Mendes proferiu seu voto-vista divergindo do Relator quanto à
penalidade aplicada:

“I - declarar subsistente o Auto de Infração nº 4021-5, lavrado pela Unidade Regional de Belém
(UREBL), desta Agência; 

II - aplicar a penalidade de advertência à COMPANHIA DOCAS DE SANTANA (CDSA), inscrita no CNPJ
sob o nº 04.756.826/0001-36, pela prá ca da infração capitulada no art. 32, inciso
XXXVIII, da Resolução nº 3.274-ANTAQ/2014, consubstanciada no fato de celebrar os 5º e 6º
Contratos de Transição de área no Porto de Santana em desconformidade com o art. 2º da
Resolução nº 3.422-ANTAQ/2014; e 

III - cientificar a COMPANHIA DOCAS DE SANTANA (CDSA) acerca da presente decisão.”

 

O Diretor Adalberto Tokarski, então, promoveu a revisão de seu voto, para acompanhar o voto-vista do
Diretor Francisval Mendes.

 

O Diretor Eduardo Nery também acompanhou o voto-vista.

 

7 . 50300.002265/2019-54 - CENTRO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLÂNTICA - CNNT
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(CENTRONAVE) E OUTROS - Pedido de Reconsideração; Relator: Adalberto Tokarski; Pedido de vista:
Francisval Mendes.

Pedido de vista prorrogado pelo Diretor Francisval Mendes.

 

8 . 50300.009522/2017-17 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA (COMAP) -
 Pedido de Reconsideração; Relator: Adalberto Tokarski; Pedido de vista: Francisval Mendes.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1167520.

 

O Diretor Adalberto Tokarski havia apresentado seu voto quando da 489ª ROD:

“a) conhecer do Pedido de Reconsideração formulado pelo Companhia Municipal de Administração
Portuária - COMAP, dada a sua regularidade e tempes vidade, para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se integralmente o teor da decisão levada a efeito por meio da Resolução nº 7.332-ANTAQ,
de 23 de outubro de 2019;

b) determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais - SFC
a instauração de processo administra vo para apurar a conduta dos administradores da COMAP, à
época dos fatos, com fundamento no art. 49 da Norma aprovada pela Resolução nº 3.259-ANTAQ; e

c) determinar à Secretaria Geral - SGE, à Gerência de Orçamento e Finanças - GOF e à Procuradoria
Federal junto à ANTAQ - PFA, que promovam, em suas respec vas esferas de atuação, a cobrança e a
execução da respectiva sanção.”

 

Nesta 490ª ROD, o Diretor Francisval Mendes proferiu seu voto-vista (SEI nº 1189780), acompanhando
o voto do Relator.

 

O Diretor Eduardo Nery também acompanhou o voto do Relator.

 

9. 50300.000102/2018-56 - ANTAQ - Revisão Norma va; Relator: Adalberto Tokarski; Pedido de vista:
Francisval Mendes.

Voto do Relator aprovado, nos termos do Voto AT AST-DR 1105060, acompanhado pelo Diretor
Eduardo Nery, ficando vencido o voto-vista do Diretor Francisval Mendes.

 

O Diretor Adalberto Tokarski havia apresentado seu voto quando da 489ª ROD:

“Por aprovar, no mérito, a Resolução-MINUTA SRG nº 1085670, que tem por objeto a alteração da
norma aprovada pela Resolução Norma va nº 05-ANTAQ, de 23 de fevereiro de 2016, com vistas a se
adequar à Lei nº 13.726, de 2018, e ao Decreto nº 9.094, de 2017, com a seguinte alteração:

'DO OBJETO

Art. 2º Esta Resolução tem por objeto a alteração da norma aprovada pela Resolução
Norma va n° 05-ANTAQ, de 23 de fevereiro de 2016, com vistas a se adequar à Lei nº 13.726, de
2018, ao Decreto nº 9.094, de 2017 e alterar exigências rela vas à manutenção dos valores
mínimos exigidos de patrimônio l íquido requeridos das Empresas Brasileiras de Navegação.'”

 

Nesta 490ª ROD, o Diretor Francisval Mendes proferiu seu voto-vista (SEI nº 1192773), com
complementos em relação ao Relator:
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“I - aprovar, no mérito, a Resolução-MINUTA SRG (SEI nº 1085670), que tem por objeto a alteração da
norma aprovada pela Resolução Normativa nº 05-ANTAQ, de 23 de fevereiro de 2016, com vistas à sua
adequação à Lei nº 13.726, de 2018, e ao Decreto nº 9.094, de 2017, com a seguinte alteração:

'DO OBJETO

Art. 2º Esta Resolução tem por objeto a alteração da norma aprovada pela Resolução
Norma va n° 05-ANTAQ, de 23 de fevereiro de 2016, com vistas a se adequar à Lei nº 13.726, de
2018, ao Decreto nº 9.094, de 2017 e alterar exigências rela vas à manutenção dos valores
mínimos exigidos de patrimônio l íquido requeridos das Empresas Brasileiras de Navegação'

II - determinar à Superintendência de Regulação (SRG) que instrua processo apartado com vistas à
análise regulatória acerca da supressão da exigência de requisitos econômico-financeiros para
obtenção de outorga de autorização no âmbito da Resolução Norma va nº 05-ANTAQ, de 23 de
fevereiro de 2016, com o obje vo de reduzir as barreiras à entrada e aumentar o dinamismo nesse
mercado, em atenção às recomendações exaradas pela Secretaria de Advocacia da Concorrência e
Competitividade, do Ministério da Economia.”

 

O Diretor Eduardo Nery acompanhou o voto do Relator.

 

10. 50300.008713/2020-67 - ANTAQ - Avaliação da criação de franquia e do preço-teto para o Serviço
de Segregação e Entrega (SSE); Relatora: Gabriela Costa; Pedido de vista 1: Francisval Mendes; Pedido
de vista 2: Adalberto Tokarski.

Voto-vista do Diretor Francisval Mendes aprovado, nos termos do Voto FM AST-DG 1102308, com o
complemento trazido no item V pelo Diretor Adalberto Tokarski, em seu Voto AT AST-DR
1186812, ficando vencido o voto da Diretora Relatora.

 

A Diretora Gabriela Costa havia apresentado seu voto quando da 483ª ROD (SEI nº 1091386):

“Pela aprovação da proposta de Resolução que trata sobre a es pulação de franquias para cargas
conteinerizadas na importação e exportação e aprova o preço-teto nacional e os respec vos critérios
de análise de abusividade, conforme previsto no art. 9º, parágrafo único, da Resolução Norma va nº
34-ANTAQ, de 2019, com as ressalvas e sugestões acima referidas e consubstanciadas na Resolução-
Minuta AST-DT 1094397, devendo o texto ser subme do à Audiência Pública pelo prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, visando a obtenção de subsídios para o aprimoramento do ato norma vo ora
proposto.”

 

O Diretor Francisval Mendes, por ocasião da 488ª ROD, apresentou seu voto-vista (SEI nº 1102308):

“I - detectar a incompletude e total inadequação do AIR e das mudanças norma vas propostas pela
área técnica, sobretudo diante da constatada desvinculação do voto que fundamentou as
determinações con das no Acórdão 62-ANTAQ (SEI nº 0835581), que deu origem ao disposi vo da RN
34 (parágrafo único, do art. 9º), o qual deveria ter sido devidamente regulamentado de acordo com as
premissas da decisão da Diretoria Colegiada, de modo que rejeito por completo suas conclusões e
entendo por não acolhê-lo ou aproveitar quaisquer de suas conclusões, e, por consequência, também
rejeitar todos atos conseguintes, por conter vícios de origem, na forma da fundamentação supra;

II - determinar o retorno dos autos à SRG para que atenda ao determinado no
processo 50300.000381/2008-86 e no voto condutor do Acórdão 62-ANTAQ (SEI nº 0835581), mediante
uma nova análise de impacto regulatório, completamente escudada no comando da Diretoria
Colegiada e nos estritos termos das políticas públicas envolvidas;

III - Determinar à SRG que abra, previamente ao novo AIR, uma Consulta Pública sobre o tema, nos
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moldes do art. 2º, III, e dos arts. 29 e seguintes da Resolução Normativa nº 33/219-ANTAQ; e

IV - Determinar à SRG que ouça acerca do tema a opinião da Secretaria de Advocacia da Concorrência
e Compe vidade SEAE/ME, conforme art. 19, da Lei nº 12.529/2011, e que avalie e considere
eventuais sugestões antes de novamente propor a matéria para análise da Diretoria.”

 

Nesta 490ª ROD, o Diretor Adalberto Tokarski proferiu seu voto-vista, acompanhando, com
complemento, o voto do Diretor Francisval Mendes:

“I - detectar a incompletude e total inadequação do AIR e das mudanças norma vas propostas pela
área técnica, sobretudo diante da constatada desvinculação do voto que fundamentou as
determinações con das no Acórdão 62-ANTAQ (SEI nº 0835581), que deu origem ao disposi vo da RN
34 (parágrafo único, do art. 9º), o qual deveria ter sido devidamente regulamentado de acordo com as
premissas da decisão da Diretoria Colegiada, de modo que rejeito por completo suas conclusões e
entendo por não acolhê-lo ou aproveitar quaisquer de suas conclusões, e, por consequência, também
rejeitar todos atos conseguintes, por conter vícios de origem, na forma da fundamentação supra;

II - determinar o retorno dos autos à SRG para que atenda ao determinado no processo nº
50300.000381/2008-86 e no voto condutor do Acórdão 62-ANTAQ (SEI nº 0835581), mediante uma
nova análise de impacto regulatório, completamente escudada no comando da Diretoria Colegiada e
nos estritos termos das políticas públicas envolvidas;

III - determinar à SRG que abra, previamente ao novo AIR, uma Consulta Pública sobre o tema, nos
moldes do art. 2º, III, e dos arts. 29 e seguintes da Resolução Normativa nº 33/219-ANTAQ; e

IV - determinar à SRG que ouça acerca do tema a opinião da Secretaria de Advocacia da Concorrência
e Compe vidade SEAE/ME, conforme art. 19, da Lei nº 12.529/2011, e que avalie e considere
eventuais sugestões antes de novamente propor a matéria para análise da Diretoria;

V - dar conhecimento ao Conselho Administra vo de Defesa Econômica - CADE acerca da presente
decisão.”

 

O Diretor Francisval Mendes, então, acatou o complemento trazido pelo Diretor Adalberto Tokarski, de
dar conhecimento ao CADE da decisão.

 

11. 50300.015000/2019-16 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ) - Consulta acerca de
instrumento contratual adequado; Relator: Francisval Mendes; Pedido de vista 1: Joelson Miranda;
Pedido de vista 2: Adalberto Tokarski.

Voto-vista do Diretor Eduardo Nery aprovado, nos termos do Voto EN AT AST-DG 1182965,
acompanhado pelo Diretor Adalberto Tokarski, ficando vencido o voto do Relator.

 

O Diretor Joelson Miranda havia pedido vista do processo quando da 485ª ROD.

 

Em razão do encerramento do mandato do Diretor Joelson Miranda e após o cumprimento de diligência
o processo foi pautado na 489ª ROD, tendo o Diretor Francisval Mendes proferido seu voto (SEI nº
1175912):

“Por conhecer da consulta formulada pela COMPANHIA DOCAS DO RIO JANEIRO (CDRJ) para prestar-
lhe a manifestação de que o contrato de arrendamento é o instrumento jurídico mais apropriado para
a utilização de área e infraestrutura do porto organizado.”
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Na mesma ROD, o Diretor Adalberto Tokarski pediu vista do processo e o Diretor Eduardo Nery
apresentou seu voto:

“I - conhecer da consulta formulada pela COMPANHIA DOCAS DO RIO JANEIRO - CDRJ para informar-
lhe que o contrato de arrendamento assim como o contrato de passagem são instrumentos jurídicos
apropriados para disciplinar a exploração das instalações que eram objeto do Contrato de
Arrendamento C-DEPJUR nº 086/98;

II - alertar à CDRJ que:

II.1- caso se opte pela celebração de contrato de arrendamento, os interessados deverão se
manifestar junto ao Poder Concedente para impulsionar o respec vo processo licitatório, tendo em
vista que não cabe mais a prorrogação do Contrato C-DEPJUR 086/98. Nesse caso, havendo
manifestação favorável, seria possível a celebração de contrato de transição para assegurar a
prestação do serviço até que seja concluído o certame; e

II.2- caso a opção seja pela u lização do contrato de passagem, a posse dos equipamentos pode ser
transferida da CDRJ ao interessado por meio da celebração de instrumento bilateral convencionado
entre as partes interessadas, podendo a Resolução Norma va nº 3-ANTAQ, de 18 maio de 2015, servir
de parâmetro para tal pactuação.”

 

Nesta 490ª ROD, o Diretor Adalberto Tokarski proferiu seu voto-vista (SEI nº 1188528),
acompanhando, na íntegra o voto do Diretor Eduardo Nery.

 

1 2 . 50300.003857/2018-11 - ANTAQ - Proposta de revisão da Resolução nº 1.864/2010-
Antaq; Relator: Francisval Mendes; Pedido de vista: Adalberto Tokarski.

Pedido de vista prorrogado pelo Diretor Adalberto Tokarski.

 

13. 50300.003596/2019-10 - TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A., ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO
TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO DE ITAJAÍ (OGMO) e PORTO DE ITAJAÍ - Consulta acerca
da cobrança Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itajaí (OGMO)
referente ao ano calendário de 2018; Relator: Francisval Mendes; Pedido de vista: Adalberto Tokarski.

Pedido de vista prorrogado pelo Diretor Adalberto Tokarski.

 

1 4 . 50300.013901/2019-73 - PORTO DO RECIFE S.A. e TOPA TUDO NORONHA TRANSPORTE
MARÍTIMO LTDA - Consulta acerca da dispensa de u lização de mão de obra do
OGMO; Relator: Francisval Mendes; Pedido de vista: Adalberto Tokarski.

Pedido de vista prorrogado pelo Diretor Adalberto Tokarski.

 

15. 50300.021866/2019-66 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP) - Consulta acerca da legalidade de
cobrança de mensalidade de operadores não associados por parte do OGMO dos Portos de Belém e
Vila do Conde; Relator: Francisval Mendes; Pedido de vista: Adalberto Tokarski.

Pedido de vista prorrogado pelo Diretor Adalberto Tokarski.

 

1 6 . 50300.008889/2018-02 - SINDICATO DOS ARRUMADORES, TRABALHADORES PORTUÁRIOS
AVULSO EM CAPATAZIA E SERVIÇOS DE BLOCO DOS MUNICÍPIOS DE ITAJAÍ E NAVEGANTES E APM
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AVULSO EM CAPATAZIA E SERVIÇOS DE BLOCO DOS MUNICÍPIOS DE ITAJAÍ E NAVEGANTES E APM
TERMINALS ITAJAÍ S.A. - Consulta quanto à definição de a vidade administra va ou operacional
realizada no Gate 4 e no Scanner da APM Terminais, localizada no Porto Organizado de
Itajaí/SC; Relator: Francisval Mendes; Pedido de vista: Adalberto Tokarski.

Pedido de vista prorrogado pelo Diretor Adalberto Tokarski.

 

17. 50300.000376/2020-60 - ANTAQ - Alteração do Regimento Interno da Agência; Relator: Francisval
Mendes; Pedido de vista: Adalberto Tokarski.

Pedido de vista prorrogado pelo Diretor Adalberto Tokarski.

 

III.          PROCESSOS DE RELATORIA DO DIRETOR EDUARDO NERY

18. 50300.018214/2020-88 - JULIENE REGINA MARQUES LIMA 08329298400 - Outorga de Autorização
- EBN.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto EN AST-DG 1190041:

“I - expedir o correspondente Termo de Autorização em favor da microempreendedora
individual JULIENE REGINA MARQUES LIMA 08329298400, inscrita no CNPJ sob o nº 23.895.289/0001-
50, domiciliada no Povoado Barra do Ipanema, s/nº, bairro Zona Rural, Belo Monte/AL, para operar,
por prazo indeterminado, na qualidade de Empresa Brasileira de Navegação - EBN, nas prestação de
serviço de transporte de passageiros, veículos e cargas na navegação interior de travessia
interestadual, na Região Hidrográfica do São Francisco, sobre o Rio São Francisco, entre os municípios
de Belo Monte/AL e Porto da Folha/SE;

II - determinar à Superintendência de Regulação - SRG que desenvolva estudo, com apoio da
Superintendência de Outorgas – SOG, em processo apartado, com vistas a avaliar e propor medidas
alterna vas para preservar o limite da responsabilidade da ANTAQ na expedição de outorgas de
autorização de EBN sem o cumprimento do requisito norma vo referente ao ‘Seguro Obrigatório de
danos pessoais causados por embarcação ou por suas cargas - DPEM'.”

 

1 9 . 50300.017433/2020-40 - SLOPSS TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA - Outorga de
Autorização - EBN.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto EN AST-DG 1185649:

“I - expedir o correspondente Termo de Autorização em favor da empresa SLOPSS TRANSPORTES E
SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, CNPJ 20.899.193/0001-71, com sede no município de Santos/SP, para
operar, por prazo indeterminado, como Empresa Brasileira de Navegação, na navegação de apoio
portuário, exclusivamente com embarcações com potência de até 2.000 (dois mil) HP, nos termos da
Resolução Normativa 05-Antaq, de 23 de fevereiro de 2016; e 

II - determinar à Superintendência de Regulação - SRG que desenvolva estudo, com apoio da
Superintendência de Outorgas - SOG, em processo apartado, com vistas a avaliar e propor medidas
alterna vas para preservar o limite da responsabilidade da ANTAQ na expedição de outorgas de
autorização de EBN sem o cumprimento do requisito norma vo referente ao ‘Seguro Obrigatório de
danos pessoais causados por embarcação ou por suas cargas - DPEM'.”

 

20. 50300.012670/2020-14 - DINIZ NAVEGAÇÃO LTDA - EPP - Outorga de Autorização - EBN.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto EN AST-DG 1183810:

“I - expedir o correspondente Termo de Autorização em favor de DINIZ NAVEGAÇÃO LTDA - EPP,
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inscrito no CNPJ sob o nº 03.246.314/0001-67, domiciliado na Avenida São Sebas ão, nº 1.568, Aldeia,
Santarém/PA, para operar, por prazo indeterminado, na qualidade de Empresa Brasileira de Navegação
- EBN, na prestação de serviços de transporte misto (passageiros e cargas) na navegação interior de
percurso longitudinal interestadual, na Região Hidrográfica Amazônica, entre os municípios de
Santarém/PA e Santana/AP;

II - recomendar às Superintendências de Regulação - SRG e de Outorgas - SOG, que desenvolvam
estudos, de forma conjunta, em processo apartado, com vistas a iden ficar e propor a aplicação de
medidas para preservar o limite da responsabilidade da ANTAQ na expedição de outorgas de
autorização de EBN sem o cumprimento do requisito norma vo referente ao ‘Seguro Obrigatório de
danos pessoais causados por embarcação ou por suas cargas - DPEM’.”

 

21. 50300.000991/2020-76 - CENTRO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLÂNTICA - CENTRONAVE -
 Consulta sobre exigência de terminais portuários quanto ao óleo combus vel marí mo com baixo teor
de enxofre.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto EN AST-DG 1188283:

“I - responder à consulente que a ANTAQ entende inexis r óbice quanto aos procedimentos adotados
pela empresa VALE S.A. no tocante ao descarte de efluentes oriundos de Sistema de Limpeza de Gases
de Escape, ou ‘scrubbers’, em águas nacionais e no interior de seus terminais, cerne da reclamação e
consulta da Correspondência C-DE-CNNT-002/2020, SEI nº 0950912, por não ter sido constatada
inadequação aos preceitos legais, observando os esclarecimentos prestados por aquela empresa por
meio da Correspondência 044/REG-INFRA/2020, SEI nº 0974089;

II - cien ficar o CENTRO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLÂNTICA - CENTRONAVE acerca da
presente decisão.”

 

22. 50300.017144/2019-15 - QUADROS CIA LTDA - Registro de instalação portuária.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto EN AST-DG 1187821:

“I - autorizar o registro da instalação portuária de apoio ao transporte aquaviário, denominada ‘Pontão
Quadros Filho’, localizada na Baía do Rio Negro, s/nº, Bairro Educandos, Manaus/AM, de tularidade
de QUADROS CIA LTDA., inscrito no CNPJ 02.694.998/0001-05, cujas a vidades se cons tuem na
movimentação de combus vel, em consonância com o disposto no inciso I do art. 2º da Resolução
Normativa 13-ANTAQ;

II - destacar que a presente deliberação não dispensa a requerente da obtenção das autorizações
afetas às competências da Marinha do Brasil, da Autoridade Aduaneira, do Poder Público Municipal,
do Corpo de Bombeiros e do Órgão de Meio Ambiente, bem como da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP;

III - cientificar a empresa QUADROS CIA LTDA. acerca da presente decisão.”

 

23. 50300.016485/2019-65 - A.M.C. DE MENEZES - Registro de instalação portuária.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto EN AST-DG 1186013:

“I - autorizar o registro da instalação portuária de apoio ao transporte aquaviário, denominada ‘Pontão
Bons Amigos’, localizada na Baía do Rio Negro, s/nº, em frente a Panair, Bairro Educandos,
Manaus/AM, de tularidade de A.M.C. DE MENEZES, inscrito no CNPJ 04.239.912/0001-71, cujas
a vidades se cons tuem na movimentação de combus vel, em consonância com o disposto no inciso
I do art. 2º da Resolução Normativa 13-ANTAQ;
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II - destacar que a presente deliberação não dispensa a requerente da obtenção das autorizações
afetas às competências da Marinha do Brasil, da Autoridade Aduaneira, do Poder Público Municipal,
do Corpo de Bombeiros e do Órgão de Meio Ambiente, bem como da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP;

III - cientificar a empresa A.M.C. DE MENEZES acerca da presente decisão.”

 

24. 50300.014500/2019-31 - TCP - TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A. - Relatório Final
de Execução de Investimentos (As Built) - Prorrogação Antecipada.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto EN AST-DG 1186560:

“I - Declarar a conformidade dos inves mentos realizados pelo TCP - TERMINAL DE CONTÊINERES DE
PARANAGUÁ S.A. estabelecidos no Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta do 10º Termo Adi vo ao
Contrato de Arrendamento 20/1998, conforme Relatório Final de Execução de Inves mentos (As Built)
apresentado a esta Agência e à Autoridade Portuária, considerando, portanto, equilibrado o referido
contrato;

II - Encaminhar os autos à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), do
Ministério da Infraestrutura (Minfra), para as providências pertinentes;

III - Cien ficar as empresas TCP - TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A. e
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA acerca da presente decisão.”

 

IV.          PROCESSOS DE RELATORIA DO DIRETOR FRANCISVAL MENDES

25. 50300.016505/2020-31 - LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS 04023568961 - Outorga de Autorização -
EBN.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1188791:

“I - expedir o Termo de Autorização em favor da microempreendedora individual LETICIA DE OLIVEIRA
SANTOS 04023568961, inscrita no CNPJ sob o nº 38.283.261/0001-39, domiciliada na Rua Liberato
Salzano, nº 79, bairro Centro, Barra do Guarita/RS, para operar como Empresa Brasileira de Navegação
(EBN), na prestação de serviços de transporte de passageiros, na navegação interior de travessia
interestadual, na Região Hidrográfica do Uruguai, sobre o rio Uruguai, entre os municípios de Barra do
Guarita/RS e Itapiranga/SC, com atracação intermediária em Basílio da Gama (distrito do município de
Pinheirinho do Vale/RS), nos termos da Resolução ANTAQ nº 3.285, de 13 de fevereiro de 2014;

II - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais (SFC) que
acompanhe a adequação dos serviços de transporte prestados pelas empresas de navegação na
referida travessia, especialmente com a entrada de nova autorizada; e

III - cien ficar a microempreendedora individual LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS 04023568961 acerca da
presente decisão.”

 

26. 50300.020148/2020-14 - DERLA NAVEGAÇÃO LTDA - Outorga de Autorização - EBN.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1190799:

“I - expedir o Termo de Autorização em favor da empresa DERLA NAVEGAÇÃO LTDA (SEI nº 1177152),
inscrita no CNPJ sob o nº 38.344.691/0001-13, sediada na Rua Barão de Aratanha, nº 275, Sala 09,
Centro, Fortaleza/CE, para operar como Empresa Brasileira de Navegação (EBN), na prestação de
serviços na navegação de Apoio Portuário, u lizando exclusivamente embarcações com potência de
até 2.000 HP, com fulcro na Resolução Normativa nº 05-ANTAQ, de 23 de fevereiro de 2016; e
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II - cientificar a empresa DERLA NAVEGAÇÃO LTDA acerca da presente decisão.”

 

27. 50300.015004/2020-38 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Registro de instalação portuária.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1188253:

“I - deferir o registro de instalação de apoio ao transporte aquaviário denominada Bertolini
Itaituba, situada na estrada do Quinquagésimo Terceiro Bis, s/nº, bairro Bom Jardim, Itaituba/PA, de

tularidade da empresa TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.503.660/0001-
46, com sede à Rua Raimundo Nonato de Castro, nº 260, bairro Santo Agos nho, Manaus/AM, nos
termos do art. 2º, inciso V, da Resolução Normativa nº 13-ANTAQ, de 10 de outubro de 2016;

II - ressaltar que o registro ora deferido não desonera a empresa requerente do atendimento
às exigências junto à Receita Federal, assim como aos padrões de regularidade e segurança exigidos
pelos entes intervenientes na operação, especialmente no tocante às competências afetas à Marinha
do Brasil, ao Poder Público Municipal, à Autoridade Aduaneira, ao Corpo de Bombeiros local e ao
Órgão de Meio Ambiente;

III - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais (SFC) o
acompanhamento do cumprimento do ar go 3º da Resolução Norma va nº 13-ANTAQ/2016, no que
couber, e do atendimento às exigências que tocam as competências afetas à Marinha do Brasil, Corpo
de Bombeiros e Órgão de Meio Ambiente; e

IV - cientificar a empresa TRANSPORTES BERTOLINI LTDA acerca da presente decisão.”

 

2 8 . 50300.001482/2018-46 - FRANCISCO DE ASSIS DA LUZ CARVALHO 43091113272 - Registro de
instalação portuária.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1184969:

“I - deferir o registro de instalação de apoio ao transporte aquaviário de tularidade do
microempresário individual FRANCISCO DE ASSIS DA LUZ CARVALHO 43091113272, inscrito no CNPJ
sob o nº 28.744.110/0001-87, domiciliado na Avenida Bernardo Sayão, nº 1.781-C, bairro Jurunas,
Belém/PA, para obter o registro de instalação de apoio ao transporte aquaviário de sua

tularidade, nos termos do art. 2º, inciso V, da Resolução Norma va nº 13-ANTAQ, de 10 de outubro
de 2016;

II - ressaltar que o registro ora deferido não desonera a empresa requerente do atendimento
às exigências junto à Receita Federal, assim como aos padrões de regularidade e segurança exigidos
pelos entes intervenientes na operação, especialmente no tocante às competências afetas à Marinha
do Brasil, ao Poder Público Municipal, à Autoridade Aduaneira, ao Corpo de Bombeiros local e ao
Órgão de Meio Ambiente;

III - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais (SFC) o
acompanhamento do cumprimento do ar go 3º da Resolução Norma va nº 13-ANTAQ/2016, no que
couber, e do atendimento às exigências que tocam as competências afetas à Marinha do Brasil, Corpo
de Bombeiros e Órgão de Meio Ambiente; e

IV - cien ficar o empresário individual FRANCISCO DE ASSIS DA LUZ CARVALHO 43091113272 acerca
da presente decisão.”

 

2 9 . 50300.002434/2020-90 - PEIÚ SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE S/A - Processo
Administrativo Sancionador.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1183915:
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“I - declarar subsistente o Auto de Infração nº 004259-5, lavrado em 07/02/2020, pela Unidade
Regional de Vitória (UREVT), desta Agência; 

II - aplicar a penalidade de multa pecuniária à empresa PEIÚ SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO -
SPE S/A, inscrita no CNPJ nº 27.316.538/0001-66, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais), pela prá ca da infração capitulada no art. 32, inciso XXXVIII, da Resolução nº 3.274/14-ANTAQ,
pelo fato de operar com granel líquido sem que o referido perfil de carga tenha sido objeto do contrato
de arrendamento (nº 034/98); e

III - cien ficar a empresa PEIÚ SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE S/A acerca da presente
decisão.”

 

30. 50300.003421/2017-32 - GALÁXIA MARÍTIMA S.A. - Processo Administrativo Sancionador.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1184057:

“I - declarar insubsistente o Auto de Infração nº 002982-3, lavrado em 04/01/2018, pela Unidade
Regional do Rio de Janeiro (URERJ), desta Agência, em relação ao FATO 1;

II - declarar subsistente o Auto de Infração nº 002982-3, lavrado em 04/01/2018, pela Unidade
Regional do Rio de Janeiro (URERJ), desta Agência, em relação ao FATO 2, dada a confirmação da
infração disposta no inciso XIV, art. 21, da Norma aprovada pela Resolução nº 2.510-ANTAQ, com
aplicação da penalidade de Advertência;

III - declarar subsistente o Auto de Infração nº 002982-3, lavrado em 04/01/2018, pela Unidade
Regional do Rio de Janeiro (URERJ), desta Agência, em relação ao FATO 3, com a confirmação da
infração pificada no inciso II, art. 25, da Norma aprovada pela Resolução nº 2.919-ANTAQ, com
aplicação da penalidade de Advertência; e

IV - cientificar a empresa GALÁXIA MARÍTIMA S.A. acerca da presente decisão.”

 

31. 50300.011065/2017-21 - TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA
- Pedido de Reconsideração.

Voto do Relator aprovado, nos termos do Voto FM AST-DT 1175958, ficando vencido o voto do Diretor
Adalberto Tokarski.

 

O Diretor Francisval Mendes proferiu seu voto:

“I - conhecer do pedido de reconsideração da empresa TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALAÇÕES
E APOIO MARÍTIMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 68.915.891/0001-40, dada sua regularidade e
tempestividade para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de:

a) manter a subsistência do Auto de Infração nº 002900-9, de 27/11/2017, lavrado pela Unidade
Regional de Vitória (UREVT), desta Agência; e

b) alterna vamente à aplicação de penalidade, possibilitar à TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA,
INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA a celebração de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), visando
à regularização da infração capitulada no art. 34, inciso XIV, da Resolução nº 3.274-ANTAQ, com o
estabelecimento de prazo razoável para que ocorra a celebração do Contrato de Transição tratado no
bojo do processo nº 50300.020618/2019-06;

II - delegar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais (SFC), com
fulcro na Resolução nº 7.421-ANTAQ/2019, a competência para celebração do TAC junto à TECHNIP
BRASIL - ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA;
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III - determinar à SFC que adote as providências pertinentes junto à autuada visando o cumprimento da
medida ora aprovada e que, no caso de recusa na celebração do TAC ou na hipótese de seu
descumprimento, os autos devem regressar a esta relatoria para a conclusão do julgamento do feito; e

IV - cien ficar a empresa TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA e
a COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (CODESA) acerca da presente decisão.”

 

O Diretor Adalberto Tokarski divergiu do Relator, conhecendo do pedido de reconsideração, porém, no
mérito, negando-lhe provimento.

 

O Diretor Eduardo Nery acompanhou o voto do Relator.

 

3 2 . 50300.012055/2017-11 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (CODESA) - Pedido de
reconsideração.

Voto do Relator aprovado, nos termos do Voto FM AST-DT 1175958, ficando vencido o voto do Diretor
Adalberto Tokarski.

 

O Diretor Francisval Mendes proferiu seu voto:

“I - conhecer do pedido de reconsideração formulado pela COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
(CODESA), inscrita no CNPJ nº 27.316.538/0001-66, dada sua regularidade e tempes vidade para, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de:

a) manter a subsistência do Auto de Infração nº 002901-7, de 28/11/2017, lavrado pela Unidade
Regional de Vitória (UREVT), desta Agência; e

b) alternativamente à aplicação de penalidade, possibilitar à COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
(CODESA) a celebração de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), visando a regularização da infração
capitulada no art. 33, inciso XXXI, da Resolução nº 3.274-ANTAQ, com o estabelecimento de prazo
razoável para que ocorra a celebração do Contrato de Transição tratado no bojo do processo
nº 50300.020618/2019-06. 

II - delegar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais (SFC), com
fulcro na Resolução nº 7.421-ANTAQ/2019, a competência para celebração do TAC junto à
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (CODESA);

III - determinar à SFC que adote as providências pertinentes junto à autuada visando o cumprimento da
medida ora aprovada e que, no caso de recusa na celebração do TAC ou na hipótese de seu
descumprimento, os autos devem regressar a esta relatoria para a conclusão do julgamento do feito; e

IV - cien ficar a COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (CODESA) e a empresa TECHNIP BRASIL -
ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA acerca da presente decisão.”

 

O Diretor Adalberto Tokarski divergiu do Relator, conhecendo do pedido de reconsideração, porém, no
mérito, negando-lhe provimento.

 

O Diretor Eduardo Nery acompanhou o voto do Relator.

 

33. 50300.003558/2019-59 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP) - Requerimento de revisão e pedido
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de aplicação de medida cautelar.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1190715:

“I - indeferir o pedido cautelar intentado pela COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP), haja vista a
constatação de inexistência dos pressupostos mínimos de plausibilidade do direito invocado, bem
como a absoluta ausência de perigo da demora ante ao pagamento da multa pela empresa; 

II - no mérito, não conhecer do requerimento de revisão (SEI nº 1164961) interposto, eis que não
preenchidos os requisitos mínimos que ensejem seu processamento, haja vista que restou constatada
a ausência de qualquer fato novo relevante, tampouco de fundamentos capazes de macular ou
infirmar as decisões tomadas pelas instâncias competentes desta Agência;

III - determinar o arquivamento dos presentes autos, constatado o Trânsito em Julgado Administra vo
(SEI nº 1166039), bem como a Comunicação de Liquidação de Débito GOF (SEI nº 1187535); e

IV - cientificar a COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP) acerca da presente decisão.”

 

34. 50300.017653/2020-73 - LITORAL SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA - Pedido de medida
cautelar.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1185008:

“I - indeferir o pedido cautelar pretendido pela empresa LITORAL SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 80.688.211/0001-06, ante a constatação da ausência de seus
requisitos ensejadores; 

II - encaminhar os presentes autos à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades
Regionais (SFC) para con nuidade da instrução técnica com vistas à apuração de eventual conduta
infracional no que tange ao mérito da matéria; e

III - cien ficar a SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A e empresa LITORAL SOLUCOES EM
COMERCIO EXTERIOR LTDA acerca da presente decisão.”

 

3 5 . 50300.006383/2016-99 - PIER MAUÁ S/A e ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO RIO DE
JANEIRO (OGMO/RJ) - Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO).

Primeiro processo do bloco de Relatoria do Diretor Francisval Mendes a ser deliberado, tendo em vista
a preferência de julgamento nos processos listados com sustentação oral, conforme regra do
parágrafo único do art. 12 da Resolução nº 7.701-ANTAQ.

 

A senhora Milena Orlândi Leite de Melo, representante do ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO RIO
DE JANEIRO, manifestou-se oralmente nos seguintes termos:

"Excelen ssimos senhores diretores, na pessoa dos quais cumprimento os demais presentes, boa
tarde. De início, parabenizo o novo Diretor-Geral, Eduardo Nery. Sucesso nos novos desafios. Meu
nome é Milena Orlândi, sou do escritório Lourenço Ribeiro e representante do OGMO DO RIO DE
JANEIRO. Estamos aqui, diante de uma representação da PÍER MAUÁ, arrendatária de terminal de
passageiros do Rio de Janeiro, contra o ogmo do rio de janeiro, e ela versa sobre dois pontos,
especificamente. Primeiro, obrigação da píer mauá de se qualificar como operadora portuária.
Segundo, a adequação das mensalidades do OGMO do Rio de Janeiro, já que a representante
impugnou duas rubricas: débitos judiciais e tributários, sendo as demais incontroversas. Nós temos
aqui um processo que discute verdadeiramente segurança jurídica, sob o ponto de vida de
cumprimento das obrigações assumidas pelo empresário. Não é o propósito desse processo discu r o
sistema OGMO e, sim, a obrigação legal, editalícia e contratual da píer mauá de ser pessoalmente
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uma operadora portuária pré-qualificada. Esse não é um assunto novo, já houve condenações da
ANTAQ em relação à Píer Mauá, por ter fiscalizado e verificado que havia atuação em a vidade
priva va de operador portuário sem o devido tulo. E Píer Mauá é, inques onavelmente, uma
operadora portuária irregular desde a sua origem. Essa foi uma qualificação imposta pelo seu edital e
o seu contrato, assinado em mil novecentos e noventa e sete, e também pela legislação, seja de
noventa e três, seja a atual. Na lei doze mil oitocentos e quinze, nós temos o conceito de operador
portuário, que é a pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as a vidades de movimentação de
passageiros, justamente o objeto do contrato da Píer Mauá. A lei oito meia trinta tem o mesmíssimo
conceito, ela sofreu uma alteração, em dois mil e seis, para prever movimentação de passageiros
nesse conceito de operação portuária e, não no ar go que tratava de dispensa de intervenção de
operador portuário. No mesmo sen do, a portaria SEP cento e onze traz o conceito de movimentação
de passageiros como a vidade de operador portuário, orientada pelo  comandante do navio ou seu
preposto, de coordenação de movimentações de passageiros entre navio e estação, e vice e versa.
Esse tulo, essa pré-qualificação como operadora portuária, ele é um tulo que vai ter a natureza
jurídica dele explicitada no decreto oitenta trinta e três, que vai nos dizer que ele é uma qualificação
técnica prevista nos editais de licitação de arrendamento. Então estamos falando de uma qualificação
técnica, imposta por lei, e a lei requer essa ap dão no desenvolvimento de determinadas a vidades,
no caso, movimentação de passageiros. Isso não depende, nem se afere operação a operação. Não é
que um dia você precisa ter essa qualificação técnica, dependendo de como você vai fazer essa
operação e, no outro, você não precise. Isso não muda ao fato de que você está fazendo operação
portuária que requere essa qualificação técnica. Isso também não depende de tomar ou não mão de
obra avulsa. Então não se confunda a qualificação técnica de ser um operador portuário pré-
qualificado, previsto lá no ar go segundo, da lei dois mil oitocentos e quinze, com o outro ins tuto, o
ins tuto da intervenção de operador portuário, que está previsto no ar go vinte e oito, da lei doze mil
oitocentos e quinze, que vale para quem não é, desde o início, obrigado a ser um operador portuário
pré-qualificado. Vale, por exemplo, para um armador, que vai operar num cais público, e não precisa
ser um operador portuário desde o início, pode se encaixar em alguma das hipóteses do ar go vinte e
oito. Então, o ar go vinte e oito não se aplica à Píer Mauá, o edital de concorrência e o contrato de
arrendamento dela estão carregados de referência à obrigação dela ser uma operadora portuária pré-
qualificada, até a ex nção do seu contrato. Isso está no contrato dela. Píer Mauá não é uma
operadora portuária para tomar mão de obra, ela é uma operadora portuária como condição sine qua
non para o exercício do objeto central do seu arrendamento, até a ex nção do seu contrato. E essa
qualificação independe, com as devidas vênias para divergir, do oficio da Secretaria Nacional de
Portos que tratou desse assunto, porém não tem força norma va superior à lei, e não altera contrato.
E nem cabe aqui falar de uma contratação de um terceiro. O decreto oitenta trinta e três prevê essa
possibilidade, mas desde que ela esteja no edital e, no caso da Píer Mauá, não está. O edital dela e o
contrato requerem que ela seja pessoalmente uma operadora portuária pré-qualificada. Então não há
que se falar de contratação de um terceiro operador, de dispensa de qualificação e, isso porque falar
sobre essas dispensas significa desvirtuar o edital, o que é vedado pela sua an ga casa,
excelen ssimo Diretor-Geral, pelo TCU. O TCU tem diversos entendimentos no sen do que a
administração pública não pode dispensar exigências previstas no edital que ela mesma formulou,
inclusive capacitação técnica. Esse é um acórdão da lavra do Ministro Bruno Dantas, dentre vários
outros. Então superamos o nosso primeiro ponto, Píer Mauá tem sim que ser uma operadora portuária
pré-qualificada. Por consequência lógica, ela é legalmente obrigada a cons tuir o OGMO, uma polí ca
pública criada por lei em que o estado transferiu a gestão de mão de obra para os operadores
portuários, independentemente se tomam ou não mão de obra avulsa. Esse é um entendimento
pacifico do STJ, uma vez que você é obrigado a ser um operador portuário pré-qualificado, que obtém
essa qualificação, você precisa pagar as mensalidades, e isso nos leva ao nosso segundo ponto: a
mensalidade do OGMO. O OGMO não cobra joia de admissão. As nossas planilhas de cobranças
foram avaliadas no parecer trinta e sete da GRP, que constatou que pedimos tão somente o reembolso
de despesas efe vamente incorridas, de forma igualitária, sem qualquer cobrança discriminatória ou

Ata de Reunião de Diretoria CAPA 1200942         SEI 50300.021754/2020-49 / pg. 14



diferenciada, que deriva um valor nulo no resultado contábil do OGMO do Rio de Janeiro. O OGMO do
Rio de Janeiro não cobra nenhuma taxa de admissão. Porém, há situações em que há débitos não
individualizáveis, como no presente caso, temos débitos judiciais e tributários, e nos casos em que
não se pode individualizar quem efe vamente deu causa, essas cobranças assumem uma natureza
jurídica de custeio regular da a vidade do OGMO, até mesmo para manter a solvência do sistema, e
todos os cons tuintes do OGMO arcam com ela sem exceção. Porém, aqui temos uma par cularidade:
os débitos impugnados, posteriores à data do arrendamento da Píer Mauá, mil novecentos e noventa e
sete, eles estão plenamente exigíveis em face da companhia, se desvencilhou desde a origem a
adimplir com a obrigação legal, editalícia e contratual de ser uma operadora portuária pré-qualificada
e, por consequência, ela se desvencilhou de arcar com as mensalidades do OGMO, desde mil
novecentos e noventa e sete. Apenas para fazer um paralelo, uma pessoa que se desvencilha de pagar
impostos por anos, ela deve ou não deve ao estado? Deve. Deixar de cumprir essa obrigação não
configura uma dispensa de nunca regularizar essa situação. Cons tuídos durante a vigência do
contrato da Píer Mauá, os débitos anteriores devem ser liquidados e res tuídos. Admi r o contrário,
excelen ssimo Diretores, é beneficiar o inadimplente.  Estamos aqui diante de um caso clássico de
um efeito carona.  O Píer Mauá vem enriquecendo ilicitamente, ao transferir os encargos que ela
deveria, para os demais operadores portuários devidamente qualificados, que atuam de boa-fé,
cumprem os norma vos. Em suma, é essa a dimensão da ilegalidade que Píer Mauá busca perpetrar,
ela quer um subsídio para a operação dela, um salvo conduto para descumprir lei, edital e contrato.
Por todo o exposto, nós requeremos absoluta impossibilidade de dispensa de pré-qualificação, ou
dispensa de intervenção de operador portuário, até mesmo a contratação de um terceiro pré-
qualificado, em relação à Píer Mauá. Ela é obrigada, por lei, edital e contrato, a ser pessoalmente pré-
qualificada. Pedimos ainda o reconhecimento da adequação da metodologia de rateio do OGMO do
Rio de Janeiro, e ainda a necessidade de liquidação dos valores que são devidos pela Píer Mauá,
desde mil novecentos e noventa e sete. Além disso, pedimos a improcedência de todos os pedidos da
representante. Sendo essas as nossas considerações, agradeço a atenção. Boa tarde."

 

Em seguida, o senhor Thiago Miller, representante da empresa PIER MAUÁ S.A., fez o uso da palavra,
nos seguintes termos:

"Primeiro, queria cumprimentar a todos os Ddiretores, em especial, ao doutor Eduardo, que está
assumindo, a primeira vez, uma ROD, a outra foi virtual. Desejar um pro cuo mandato. Acompanhei
seu discurso de posse. De fato, é um grande desafio estar subs tuindo o doutor Mário Povia, mas,
com certeza, o senhor guarda todos os requisitos, seu histórico na corte de contas, com certeza vai
contribuir para enriquecer o debate técnico. Vamos lá. Esse caso ele é longo, eu vou tentar resumi-lo.
Ele começa em dois mil e onze, na verdade, quando PÍER MAUÁ decidir assumir a operação da
bagagem do terminal de passageiros. Só vou ligar meu cronômetro para não falhar com o horário.
Quem exercia a operação de bagagem, no porto do Rio de Janeiro, era o sindicato dos bagageiros.
Uma situação muito a pica, mas era um sindicato que explorava o serviço. Até dois mil e quatorze,
quando o Píer assume efe vamente, depois de uma disputa, o sindicato nunca foi autuado por ser
operador portuário. É o sindicato... quando o Píer Mauá assume, o Píer Mauá recebe uma autuação da
ANTAQ por exercer, administrar o terminal e a operação sem ser operador portuário. Porque o
terminal, ele entendia que o serviço da bagagem não seria a operação portuária propriamente dita. E
aí vale a pena voltarmos num pouquinho no histórico. Eu vi minha colega falar – desculpa não a
cumprimentar, me perdi um pouquinho entre o Youtube e o... então queria cumprimentar minha
colega. O terminal de passageiros, quando foi licitado, senhores Diretores, mil novecentos e noventa e
sete, não havia, na lei, previsão para operação portuária de passageiros. O terminal de passageiros
não nha previsão na Lei dos Portos, e só foi passar a constar na Lei dos Portos, em dois mil e seis, na
verdade, a lei onze trezentos e quatorze, inseriu o passageiro no conceito de operação portuária. Pois
bem, então ele foi licitado, ele operava o terminal sem ser operador portuário, nem nha previsão na
própria Lei dos Portos que ele fosse operador portuário. Quando ele assume, em dois mil e quatorze,
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já havia essa previsão, e a ANTAQ autua, dizendo que ele deveria ser operador portuário porque ele
estava movimentando bagagens. Pois bem, nós passamos o processo, no meio do processo a diretoria
entendeu que, por contratar um operador portuário, nós acabamos apresentando esse contrato dentro
da diretoria e tomamos uma advertência. Na próxima operação, nós também contratamos um
operador portuária, e fomos autuados de novo, dessa vez porque os funcionários da bagagem do
terminal não eram do operador portuário. O operador portuário controlava, gerenciava a operação,
terceiro contratado, mas os funcionários eram do terminal. Porque? Serviço de bagagem, o terminal de
passageiros – essa é uma premissa importante -, é completamente dis nto do terminal de cargas, não
à toa, ele não está nem previsto na lei. Porque ele não tem uma caracterís ca de prestação de
serviço, ele é um fornecedor de infraestrutura. Quem presta o serviço lá dentro é o armador, são as
companhias de cruzeiro, são elas que trazem para lá o check in, a orientação para o passageiro, o
recep vo. Então, assim, todo serviço prestado é feito pelo armador.  Essa é uma dis nção importante,
entre o terminal de passageiros e o terminal portuário. Porque se formos buscar na Lei dos Portos, só
vamos encontrar a palavra 'passageiros' no conceito de operação portuária. Se analisarmos o ar go
vinte e seis, que é o ar go que é o cerne da responsabilidade do operador portuário, em nenhum
momento ele fala em passageiros, ele só fala em mercadorias. Pois bem, deixa eu dar um pulo para
frente, nós fomos autuados novamente por isso, e decidimos, fomos empurrados, nós temos que ser
operador portuário, a ANTAQ está dizendo. E a diretoria, muito cautelosa, falou vamos fazer
uma consulta antes ao OGMO, para entender como é que é a postura do OGMO com relação à nós.
Nós fizemos dois, três, quatro o cios, e nunca veio resposta. E é a resposta sempre genérica. Nós
fizemos o quê? Em dois mil e dezesseis, fomos para a ANTAQ. Falamos: ANTAQ, temos uma no cia de
que o OGMO no Rio de Janeiro cobra uma espécie de, no caso, não era uma joia, a jurisprudência toda
da ANTAQ é muito firmada com relação à joia, que é o pagamento de entrada, mas o OGMO do Rio
cobrava, mensalmente, um valor rela vo a passivos trabalhistas, previdenciários, fiscais, dos
operadores portuários, e o operador novo que entrasse ali, antes de começar a operar, a no cia que
tínhamos era que ele pagaria esses passivos. Nós fomos para a ANTAQ: ANTAQ, nos parece que isso é
ilegal, desvincula a a vidade do OGMO, de uma cobrança da efe va prestação do fornecimento de
mão de obra. E aí a ANTAQ foi e in mou o OGM, duas vezes, três vezes, e o OGMO não vinha. Até que
estava terminando o processo quando o OGMO aparece. Quando o OGMO aparece? Quando nós nos
qualificamos, em dois mil e dezessete, o Píer Mauá se qualifica como operador portuário. Só que, na
temporada de dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, o Píer con nuou contratando uma terceira
operadora portuária por precaução: Tiago, precisamos entender o que vai ser isso. Transcorre
normalmente a temporada sem nenhuma autuação. E, em abril, o OGMO, do nada, aparece na ANTAQ,
solicitando reunião, procurando informações, e o processo estava sendo encerrado dentro da ANTAQ.
E, em julho, o Píer Mauá recebe uma nota, uma fatura de quinhentos mil reais, em razão das
mensalidades de janeiro a abril daquele ano. Todo receio havia se concre zado. Quer dizer, você
assume, é pré-qualificado, mesmo sem exercer, exercer u lizando um terceiro, recebemos o que era a
grande preocupação. Corremos de novo para a ANTAQ , esse processo começa com um pedido:
ANTAQ, por favor, avalie o que o OGMO cobra e eles não nos disseram. Depois, nasce uma cautelar,
com uma suspensão, para suspender, porque veio a nota de quinhentos e quarenta mil reais de
mensalidade. Nós não recebemos o serviço, nós nem requisitamos o serviço, e aí eu vou entrar no
mérito. Quando nós recebemos isso, nós tomamos uma decisão, dissemos o seguinte: suspende de
novo, não podemos corre esse risco, porque nosso terminal de passageiros está, a todo mês, gastando
cento e cinquenta mil com mensalidade, e não u lizamos. O que nós fizemos? Fomos à então
Secretaria Especial de Portos – SEP, e protocolamos um pedido, dizendo: SEP, há uma névoa, um
buraco regulatório, e a situação do Píer como terminal de passageiros nos leva a isso: se nós nos pré-
qualificamos, recebemos uma multa da ANTAQ, se nos pré-qualificamos, recebemos pior que uma
multa, porque é mensalmente cento e quarenta mil do OGMO. Esse processo felizmente, dentro da
Secretaria Especial de Portos, foi encaminhado para o CONJUR do Ministério dos Transportes, que deu
um parecer brilhante, do doutor Felipe Figueiredo, que é uma referência jurídica dentro do nosso setor,
que diz o seguinte: não há necessidade de mudar a regulação. O terminal de passageiros, a
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movimentação de bagagem, não é mercadoria, não está prevista o conceito de operação, então não há
nem que se falar em u lização de OGMO, porque a movimentação do passageiro, desculpe, a
movimentação da bagagem não é mercadoria, ponto. E, com relação à movimentação do passageiro,
que é o conceito do ar go segundo da lei, aplica-se aí a exceção que é a exceção do ar go vinte e
oito, parágrafo primeiro. Porquê? Como é que o passageiro entra no navio? Por meios próprios. Não
precisa de um guindaste para pegar ele aqui e levar ele para dentro do navio, nem preciso de um
es vador (intervenção simultânea). Úl mo minuto, estou terminando. Então, nós estamos na exceção
do ar go vinte e oito porque nós não u lizamos a mão de obra portuária. A minha colega fica lendo o
ar go segundo, só que temos que entender a lei como um sistema. O sistema, o OGMO serve para
fornecer a mão de obra para o terminal portuário, o terminal de passageiro não u liza a mão de obra
portuária. Primeiro, porque o passageiro não precisa, segundo que, para a bagagem, são os próprios e,
depois, a tripulação, a par r da entrada do navio e, portanto, nós não demandamos o OGMO. Então
chegamos num resultado, e achamos que com a decisão, porque esses pareceres foram da Secretaria
Nacional de Portos, houve uma nota técnica, e achamos que isso foi o esgotado o assunto dentro da
ANTAQ, porque é o poder concedente dando uma orientação da polí ca setorial, como se aplicaria a
lei nesse caso. O que ocorre é: estamos hoje na iminência de pagar quase seiscentos mil reais por
três meses, de um serviço que não prestamos, totalmente contra a eficiência que se prega para o
setor, com uma a tude do OGMO que extrapola um pouco, não só a legalidade, mas muito da
razoabilidade. Estamos hoje aqui, novamente, resumi um caso que tem seis anos dentro da Agência,
para dizer o seguinte, rolou uma questão: mas isso aqui é da matriz, paga então cinquenta mil reais.
Não. Esse assunto já foi tratado há cinco anos, em Santos, os líquidos, os terminais de líquidos que
movimentam mercadorias, foram dispensados do OGMO, que também não u lizam mão de obra. Em
Santos, cobravam mil e quinhentos reais a mensalidade. A mensalidade do OGMO, no Rio de Janeiro,
é cento e cinquenta mil. Por essa razão, o pedido é para que essa cobrança do OGMO não exista, ela
não persista para o terminal de passageiros, que não se u liza do sistema OGMO. Nós somos
dispensados, até pela própria lei, inciso primeiro, ar go vinte e oito, somos dispensados da figura do
operador portuário. O que constou na lei, consta no contrato... o contrato diz que eu já sou operador
portuário nato, antes mesmo da lei exigir que eu seja operador portuário. Já ultrapassei um pouco
aqui, me desculpe. O que nós pedimos, esperamos da ANTAQ, é uma razoabilidade, é uma técnica e
uma eficiência do serviço portuário. Não faz nenhum sen do, nem jurídico, nem econômico, que o
terminal de passageiros, que não u liza mão de obra portuária, seja obrigada a pagar ao órgão gestor
do Rio de Janeiro, cento e cinquenta mil reais por mês, sem serviço. Obrigado pela atenção. Desculpe
se eu ultrapassei o tempo regulamentar."

 

O Relator, então, passou à leitura de seu voto, que foi aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto
FM AST-DT 1175726:

“I - declarar que os terminais de passageiros estão sujeitos à pré-qualificação como operadores
portuários;

II - declarar que a movimentação de passageiros e suas bagagens não se encontram entre as
atividades descritas no art. 40, da Lei nº 12.815/2013, de modo que os terminais de passageiros:

a) não estão obrigados a requisitar/contratar mão de obra junto ao OGMO;

b) não estão obrigados a se filiar ou manter-se filiados ao OGMO;

c) não estão obrigados a pagar mensalidades ou quaisquer outras contribuições de qualquer natureza,
exceto se a filiação houver sido espontânea;

III - confirmar a cautelar deferida, conforme a Resolução nº 6.421-ANTAQ, de 27/09/2018, por meio da
qual se suspendeu a cobrança de mensalidade pelo OGMO/RJ à arrendatária PIER MAUÁ S/A, para
tornar definitivo seu provimento;
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IV - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais (SFC) que
promova a reabertura do processo sancionador nº 50300.000797/2016-12 para que o Colegiado possa
rever de ofício sua decisão; e

V - cien ficar a empresa PÍER MAUÁ S.A. e ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO RIO DE JANEIRO
(OGMO/RJ) acerca da presente decisão.”

 

3 6 . 50300.003123/2020-48 - AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA E PORTO DO
RECIFE - Contrato de Transição e Convalidação do Primeiro Termo Aditivo do C.T. nº 2020/019/00.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1185041:

“I - rerra ficar a Resolução nº 7.743/2020-ANTAQ, alterando-a para constar a área do Armazém 3-B,
bem como a área adjacente de 233,20 m², mantendo-se inalterados os demais termos; e

II - cien ficar a empresa AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA e o PORTO DO RECIFE
acerca da presente decisão.”

 

3 7 . 50300.017728/2019-82 - RODRIMAR S.A. TERMINAIS PORTUARIOS E ARMAZENS GERAIS -
 Reequilíbrio do Contrato de Arrendamento PRES/CO nº 12/93.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1184979:

“I - indeferir o pedido de reconhecimento de fator de desequilíbrio consubstanciado em débito na
importância de R$ 837.458.292,01, da Autoridade Portuária de Santos S.A. em favor de empresa
RODRIMAR S.A. TERMINAIS PORTUARIOS E ARMAZENS GERAIS, no âmbito do Contrato Operacional nº
PRES/CO 12.93, e, consequentemente, o pedido de sobrestamento até que sobrevenha decisão final
de mérito em âmbito judicial, determinando o arquivamento dos presentes autos;

II - indeferir o pedido de instrução conjunta com o Processo nº 50300.015673/2019-76, uma vez que
a ANTAQ possui efe va legi midade para deliberar quanto à pretensão de reequilíbrio acerca das
cobranças de IPTU, porém se esvazia quanto à reconvenção proposta no bojo da demanda judicial ora
em apreço; e

III - cien ficar a SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (SNPTA) e a
empresa RODRIMAR S.A. TERMINAIS PORTUARIOS E ARMAZENS GERAIS acerca da presente decisão.”

 

3 8 . 50300.001594/2020-11 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A - Suposta ilegalidade
e abusividade do aumento da tarifa portuária.

Segundo processo do bloco de Relatoria do Diretor Francisval Mendes a ser deliberado, tendo em vista
a preferência de julgamento nos processos listados com sustentação oral, conforme regra do
parágrafo único do art. 12 da Resolução nº 7.701-ANTAQ.

 

O senhor Frederico Siqueira, representante da IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., manifestou-se
oralmente nos seguintes termos:

"Primeiramente, boa tarde. Gostaria de cumprimentar o Diretor presente, doutor Eduardo Nery, o
Diretor Relator, doutor Francisval Mendes, e também o Diretor, doutor Adalberto Tokarski. No caso em
tela, a IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO atua como arrendatária da base de combus veis do Porto
de Belém, há anos, e vem regularmente pagando as suas tarifas portuárias como lhe é devido.
Acontece que, no final de dezembro, de dois mil e dezenove, a requerente foi surpreendida com a
cobrança majorada da tarifa portuária para operação de carregamento de balsas. Sem qualquer aviso
prévio, o valor foi majorado de dois reais e sete centavos por tonelada, para cinco reais e trinta e três
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centavos por tonelada, um aumento de cento e cinquenta e sete por cento. Recebida a nota fiscal para
pagamento desse valor ajustado, a Ipiranga entrou em contato com a Companhia Docas do Pará, para
saber o que estava acontecendo e qual seria o mo vo daquele aumento. Em resposta, a Companhia
Docas se limitou a dizer que a taxa de dois reais e sete centavos era cobrada com base na Resolução
cento e quarenta, de dois mil e quinze, que foi revogada pela deliberação DIREX sessenta, de dois mil
e dezenove. Não foi feito mais nenhum po de esclarecimento e, até então, ficou por isso mesmo.
Acontece que esse valor reajustado é manifestamente ilegal. Primeiro, porque esse valor, dois reais e
sete centavos, ao contrário do que alega a Companhia Docas do Pará, não pode ser caracterizado
como um desconto tarifário. Primeiro, porque essa resolução, a Resolução cento e quarenta, dois mil e
quinze, em nenhum momento ela trata esse valor como um desconto tarifário. Ela trata, in verbis, 'da
atualização de valores tarifários sobre operações portuárias vinculadas ao abastecimento de bunker'.
Ou seja, todos aqueles operadores portuários, as instalações portuárias que pra cam esse po de
operação, entenderam que esse valor seria um valor tarifário, e não um valor de desconto. Em nenhum
momento a norma cita isso. Outra questão é que a norma também não estabeleceu prazo máximo
para esse desconto. Ou seja, ao contrário do que determina o ar go quinto, inciso terceiro, da
Resolução Norma va trinta e dois, da ANTAQ, que conceitua o desconto como uma redução
temporária da cobrança do limite máximo de uma tarifa, essa cobrança no valor de dois reais e sete
centavos não nha um prazo, ela não foi imposta, não foi estabelecida de uma forma temporária. Ou
seja, esse valor não possuiu uma caracterís ca inerente ao ins tuto do desconto tarifário, que era
justamente esse prazo determinado de vigência. Ela foi aplicada pela Companhia Docas do Pará, por
um período de tempo alongado, vemos que foram quase cinco anos de aplicação, e indeterminado. No
momento em que esse valor foi estabelecido, não havia um prazo determinado para a sua aplicação,
ou sequer, retomando, a menção ao ins tuto do desconto tarifário. Ou seja, é natural que esse valor
tenha sido integralizado à contabilidade da empresa e também ao custo do usuário, de modo que
inegavelmente ele não poderia ter sido revogado de forma tão abrupta, sem qualquer aviso prévio,
sem qualquer jus fica va por parte da autoridade portuária. Num segundo momento, além de não
haver a caracterização como desconto tarifário, esse valor também foi reajustado sem qualquer
mo vação da Companhia Docas do Pará. Sabemos que, como a Companhia Docas do Pará é uma
empresa pública, ela tem sua atuação vinculada a normas legais e regulamentais. Para reajustar um
valor que não é desconto, estaria adstrita às hipóteses mencionadas também na resolução trinta e
dois, de dois mil e dezenove, da ANTAQ que, nomeadamente, são fatos ou situações não previstas, ou
seja, fora da matriz de risco da própria administração portuária que alteram de forma estrutural a
contabilidade entre as condições de prestação de serviço. Entretanto, no caso em tela, no caso em
análise, não existe qualquer comprovação que esses requisitos tenham sido atendidos, ou qualquer
mo vação que tenha compelido, que tenha convencido a autoridade portuária a majorar essa tarifa.
Assim, essa majoração, podemos considerar inclusive que ela desrespeita o ar go cento e treze, do
Código Civil, segundo o qual os negócios jurídicos, quaisquer sejam eles, devem ser interpretados
conforme a boa fé e os usos. Ainda com base no princípio da boa-fé, temos o ar go segundo,
parágrafo único, da lei dos processos administra vos federais, e os ar gos vinte e dois, e vinte e três,
da lei de introdução às normas do direito brasileiro, os quais vedam comportamentos contraditórios da
administração pública. Ou seja, não pode a Companhia Docas do Pará entender que o valor da tarifa é
justo, de acordo com os serviços prestados, aplicar esse parâmetro por anos e, de uma forma abrupta,
sem qualquer aviso prévio, sem no ficação prévia à instalação portuária alterar esse valor de forma
desproporcional. Relembramos que foi um aumento de cento e cinquenta e sete por cento, que gera
inegavelmente um dano à requerente e a todas as outras instalações portuárias, operadores
portuários que fazem esse po de operação, que quebra a justa confiança entre as partes.  Um
terceiro ponto que temos, é a já citada ausência de no ficação previa. A Companhia Docas possui
natureza de empresa pública, então ela tem que se adequar aos princípios norteadores da u lidade
pública, um deles, inclusive, é o princípio da publicidade, segundo este os entes públicos têm que agir
com a maior transparência possível, e garan r que seus atos sejam cien ficados aos administrados,
principalmente aqueles atos que gerem um ônus adicional ao administrado. Nesse sen do, a
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resolução três dois sete quatro, da ANTAQ, ela impõe um dever de transparência na implementação e
manutenção do seu regime tarifário às autoridades portuárias. E também o ar go vinte e dois,
parágrafo primeiro e segundo, da resolução norma va trinta e dois, de dois mil e dezenove, determina
que todos os interessados devem ser informados, tanto da ins tuição de beneficios tarifários, como é
o caso do desconto, quando da sua renovação. Ou seja, por analogia, se há um dever de informação
da renovação e da ins tuição de bene cios tarifários, é logico que haja também um dever de
informação da revogação desses descontos, ainda mais quando esses descontos sequer são
informados previamente aos interessados. Acontece que, como visto, a Companhia Docas do Pará não
cumpriu esse seu dever de no ficar, o que resultou num incremento tarifário desproporcional, abusivo.
Por fim, um úl mo aspecto da ilegalidade desse aumento, é que esse aumento, e também a resolução
cento e cinco quarenta, de dois mil e quinze, não consta no site da Companhia Docas do Pará, ela não
cumpre seu dever de transparência, ao não fazer constar no seu si o, sua estrutura tarifaria completa.
Temos que relembrar que é um dever imposto pela resolução norma va trinta e dois, de dois mil e
dezenove, mais precisamente em seu ar go treze, que toda estrutura tarifaria de uma autoridade
portuária deve ser 'facilmente encontrada e consultada no si o eletrônico da administração portuária',
não só a estrutura tarifária vigente. Segundo esse mesmo ar go treze, deve constar no site da
autoridade portuária a estrutura tarifária dos úl mos cinco anos. Acontece que, por uma mera
consulta no site da Companhia Docas do Pará, é possível se constatar que essa resolução cento e
quarenta, de dois mil e quinze, nunca esteve no site, ou seja, nunca se deu o conhecimento para as
interessadas, para as instalações portuárias, de que o valor de dois reais e sete centavos, era um
valor cobrado com base num desconto tarifário. Ou seja, temos três mo vos que causam latente
ilegalidade e abusividade desse aumento, eu relembro, para um aumento de cento e cinquenta e sete
por cento, no momento que vivemos de calamidade sanitária, em que as empresas, a demanda por
combus veis especificamente caiu no mundo inteiro e, no momento e quem as empresas têm
diminuído sua receita, a autoridade portuária vai lá e aumenta em cento e cinquenta e sete por cento
o seu regime tarifário. É preciso também que as decisões desse órgão considerem – não só desse
órgão como também da própria autoridade portuária – os efeitos prá cos de suas decisões. De acordo
com o ar go vinte, da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. (interferência simultânea).
Está bem, muito obrigado. É preciso observar os efeitos prá cos. Por isso que a IPIRANGA PRODUTOS
DE PETRÓLEO requer que seja reconhecida a ilegalidade e a abusividade desse aumento tarifário, e
revogue a deliberação DIREX número sessenta, de dois mil e dezenove e, por conseguinte, mantenha a
cobrança da respec va tarifa, no valor de dois reais e sete centavos. Ou, subsidiariamente, caso não
entenda pela revogação da deliberação, que essa seja suspensa, ao menos até que a Companhia
Docas do Pará apresente um estudo econômico financeiro que demonstre a necessidade da majoração
dessa tarifa. É preciso que um reajuste desse porte seja jus ficado pela autoridade portuária, e é por
isso que rogamos pelo deferimento do nosso pedido administra vo. Agradeço a oportunidade,
agradeço a atenção. Tenham uma boa tarde."

 

O Relator, então, passou à leitura de seu voto, que foi aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto
FM AST-DT 1183897:

“I - conhecer a representação de procedência da empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLOEO S.A.,
eis que preenchidos os requisitos extrínsecos de legi midade a va ad causam e possibilidade jurídica
do pedido;

II - indeferir, no mérito, o pedido em caráter conclusivo, em linha com à instrução dada pela Nota
Técnica nº 302/2020/GRP/SRG, pela ausência de quaisquer ilegalidade ou abusividade na Deliberação
DIREXE 60/2019, bem como pela ausência de impactos relevantes na cadeia logís ca de distribuição
do óleo combustível OC1A; e

III - cientificar a empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. acerca da presente decisão.”
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39. 50300.006134/2019-46 - ANTAQ - Denúncia sobre a Resolução Normativa nº 18-ANTAQ.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1183649:

“I - reconhecer que a matéria em questão não tem vinculação direta com a execução do contrato de
transporte, de modo que não se verifica respaldo legal para que a ANTAQ possa intervir na relação
comercial em tela, bem como o fato de que a medida em relação ao Sistema Porto Sem Papel (PSP)
extrapola competências desta ANTAQ, uma vez que não é gestora e nem interveniente no Sistema;

II - reconhecer que a conduta descrita na denúncia não se enquadra com perfeição necessária no po
do art. 30, inciso III, c/c art. 2º, inciso II, alínea c, da Resolução Norma va nº 18/2017-ANTAQ,
corroborando com o entendimento da Nota nº 00307/2019/NCA/PFANTAQ/PGF/AGU; 

III - reconhecer que, da forma como o PSP está configurado atualmente, não há possibilidade da
realização do cadastramento no Sistema ser efetuado diretamente pelas próprias controladoras de
carga/descarga, posto que tal inserção de dados no Sistema somente pode ser realizada pelo agente
marítimo;

IV - determinar a revisão da decisão adotada no Processo nº 50300.004863/2019-68, devendo-se
respeitar os respec vos direitos de ampla defesa, contraditório e devido processo legal às partes
envolvidas e, eventualmente, em outros processos fiscalizatórios de mesma natureza; e

V - determinar o encaminhamento da decisão desta Agência sobre a matéria ao gestor do Sistema
Porto Sem Papel, a fim de que possa adotar as medidas que entenda necessárias para a solução da
questão, bem como que seja encaminhada a presente decisão e o presente processo para a Secretaria
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), do Ministério da Infraestrutura (Minfra), para
conhecimento e adoção das providências que julgar cabíveis.”

 

V.          PROCESSOS DE RELATORIA DO DIRETOR ADALBERTO TOKARSKI

40. 50300.001272/2019-39 - ANTAQ - Proposta de Norma - Análise de Impacto Regulatório - AIR.

Pedido de vista solicitado pelo Diretor Francisval Mendes.

 

41. 50300.004615/2019-17 - NOVO TERMINAL MARÍTIMO DE SALVADOR SPE S.A. - CONTERMAS -
 Contrato de Arrendamento MTPA nº 01/2017 - Pagamento de diferença de parcela.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1139123:

“I - aprovar a metodologia proposta pela arrendatária Novo Terminal Marí mo de Salvador SPE S.A.
(CONTERMAS) de reanálise do valor a ser pago a tulo de diferença da 1ª parcela referente ao
Contrato de Arrendamento MTPA nº 01/2017, por meio da qual o valor pago de boa-fé em junho de
2018 deve ser atualizado a par r de julho/2018 até fevereiro/2019, com o indexador IPCA, e
deduzindo-se este resultado do valor calculado pela ANTAQ para o mesmo período;

II - cien ficar a Superintendência de Administração e Finanças (SAF) desta ANTAQ, o Ministério da
Infraestrutura (MInfra) e a arrendatária Novo Terminal Marí mo de Salvador SPE S.A. (CONTERMAS)
acerca da presente decisão.”

 

42. 50300.016843/2019-30 - OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - Inves mentos e reequilíbrio de
contrato de arrendamento.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1170460:

“I - por encaminhar expediente à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários - SNPTA
informando que:
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a) considerando os aspectos de natureza técnica analisados no presente caso, entende-se que os
inves mentos realizados são inves mentos contratuais e não há que se falar em desequilíbrio
contratual;

b) no que se refere ao pleito de desequilíbrio em face do advento do novo marco regulatório esta
Agência Reguladora entende que a matéria possui natureza discricionária, devendo ser decidida de
maneira fundamentada pelo Poder Concedente, respeitado em todo o caso a equação econômico-
financeira original;

c) embora não haja direito adquirido a regime jurídico, a leitura da Lei nº 12.815, de 2013, revela que
os contratos de arrendamento não estão sujeitos à adaptação obrigatória, diferentemente dos
contratos de adesão e dos termos de autorização, os quais segundo o art. 58 daquele norma vo
deverão ser adaptados ao disposto na indigitada Lei, em especial ao previsto nos § § 1º a 4º do art. 8º
, independentemente de chamada pública ou processo seletivo; 

d) excluindo-se do escopo da adaptação a revisão da equação econômico-financeira do contrato, esta
ANTAQ entende possível a adaptação do contrato aos termos do art. 5º da Lei nº 12.815, de 2013,
com a consequente subscrição de Termo Adi vo ao contrato, sendo mencionado sujeito a juízo
discricionário do Poder Concedente;

II - determinar à Superintendência de Regulação, desta Agência, a instauração de processo específico
para inventariar os bens do arrendamento, iden ficando, de modo discriminado, quais deles, no
momento da contratação, estavam na tularidade da União, da CDP e da Ocrim S.A., bem assim
especificando (com base no edital de licitação e na legislação de regência) quais estariam tarjados
pela reversibilidade;

III - determinar à Superintendência de Fiscalização, desta Agência, a instauração de processo
específico para apurar se a arrendatária cumpriu aquela obrigação de inves mentos mínimos em bens
da União ou da CDP (ou a elas reversíveis) no prazo de 04 anos da assinatura do contrato;

IV - determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Nacional de Portos e Transportes
Aquaviários (SNPTA), do Ministério da Infraestrutura (Minfra), para as providências cabíveis,
alertando-se acerca das questões suscitadas nos itens 14 a 21 do Parecer Jurídico nº
00034/2020/NCA/PFANTAQ/PGF/AGU, SEI nº 1029491, para que elas sejam enfrentadas por sua
CONJUR/MINFRA/CGU/AGU; e

V - cien ficar as empresas OCRIM S.A. Produtos Alimen cios e a Companhia Docas do Pará - CDP,
acerca da presente decisão.”

 

4 3 . 50300.000819/2017-17 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ - Pedido de
Reconsideração.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1167917:

“I - não conhecer do pedido de reconsideração formulado, posto que a resolução atacada é desprovida
de caráter decisório;

II - cien ficar a Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ e a Companhia Portuária Baía de Sepe ba
S/A - CPBS, acerca da presente decisão, destacando a possibilidade da requerente pleitear seus
interesses perante o Poder Concedente.”

 

4 4 . 50300.004692/2019-77 - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CONFERENTES E CONSERTADORES DE
CARGA E DESCARGA, VIGIAS PORTUÁRIOS, TRABALHADORES DE BLOCO, ARRUMADORES E
AMARRADORES DE NAVIOS, NAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS (FECCOVIB) E OUTROS - Pedido de
Reconsideração.
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Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1179479:

“I - pelo indeferimento do pedido de revisão da Resolução nº 7.373-ANTAQ, de 11 de novembro de
2019, con do no requerimento SEI nº 0988061, formulado pela Federação Nacional dos Conferentes e
Consertadores de Carga e Descarga, Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco, Arrumadores e
Amarradores de Navios, nas A vidades Portuárias (FECCOVIB), pela Federação Nacional dos
Estivadores (FNE), e pela Federação Nacional dos Portuários (FNP); 

II - por determinar à SRG, para que em conjunto com a SFC e SDS, realize estudo sobre rela vos aos
possíveis impactos diretos e indiretos do entendimento acima esposado, no âmbito dos portos
organizados e dos OGMO ́s, de modo a dimensionar a necessidade de alguma a vidade regulatória da
ANTAQ;

III - cientificar a todos os interessados nos presente autos, acerca da presente decisão.”

 

45. 50300.018400/2019-83 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL - SUPRG -
 Pedido de Reconsideração.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1184481:

“I - autorizar a cessão provisória à Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG do Bem Federal
nº 8410, classificado como retroescavadeira da marca Poclain, pertencente ao acervo do Porto
Organizado de Estrela, até 31 de dezembro de 2021, ou até a definição da situação do Porto de Estrela
pelo Ministério da Infraestrutura, o que vier primeiro; 

II - determinar à Superintendência de Regulação - SRG, ar culada com a Unidade Regional de Porto -
Alegre, o acompanhamento da efe vação das anotações contábeis acerca da cessão provisória do
equipamento em questão; e

III - cien ficar a Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG e o Ministério da Infraestrutura -
Minfra acerca da presente decisão.”

 

4 6 . 50300.001193/2019-28 - CRAS LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Pedido de
Reconsideração.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1188519:

“a) conhecer do Pedido de Reconsideração formulado pela empresa CRAS Logís ca Importação e
Exportação Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 14.777.639/0007-88, dada a sua regularidade e
tempes vidade, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente o teor da decisão
levada a efeito por meio da resolução nº 7.691-ANTAQ, de 13 de abril de 2010; 

b) cientificar a empresa CRAS Logística Importação e Exportação Ltda acerca da presente decisão.”

 

4 7 . 50300.012418/2017-18 - ESTALEIRO SÃO RAIMUNDO OPERAÇÕES DE TERMINAIS E DE
CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA - EPP - Recurso Administrativo.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1182255:

“I - conhecer do Recurso Administra vo formulado pela empresa Estaleiro São Raimundo Operações
de Terminais e de Construção de Embarcações Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 63.651.699/0001-70,
dada a sua regularidade e tempes vidade, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tão-só para
adequar o valor da penalidade pecuniária ao montante de R$ 61.250,00 (Sessenta e um mil, duzentos
e cinquenta reais), mantendo-se todos os demais aspectos da decisão levada a efeito por meio do
Despacho de Julgamento nº 33/2019/SFC (SEI nº 0802926); 
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II - determinar à empresa Estaleiro São Raimundo Operações de Terminais e de Construção de
Embarcações Ltda - EPP a imediata cessação da exploração econômica da instalação portuária
con gua ao IP4 São Raimundo, onde é realizada movimentação de passageiros e cargas, sob pena de
interdição das instalações e equipamentos; 

III - determinar à Secretaria Geral - SGE, à Gerência de Orçamento e Finanças - GOF e à Procuradoria
Federal junto à ANTAQ - PFA, que promovam, em suas respec vas esferas de atuação, a cobrança e a
execução da respectiva sanção; e

IV - cien ficar a empresa Estaleiro São Raimundo Operações de Terminais e de Construção de
Embarcações Ltda - EPP e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT acerca da
presente decisão.”

 

48. 50300.010191/2017-68 - UNIVERSO SERVIÇOS MARÍTIMOS EIRELLI - EPP - Recurso Administrativo.

Pedido de vista solicitado pelo Diretor Francisval Mendes.

O Diretor Relator, Adalberto Tokarski, proferiu seu voto:

“I - conhecer do Pedido de Reconsideração formulado pela empresa Universo Serviços Marí mos
Eirelli - EPP, inscrita no CNPJ nº 13.272.196/0001-15, dada a sua regularidade e tempes vidade, para,
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente o teor da decisão levada a efeito por
meio da Despacho de Julgamento nº 44/2019/SFC (SEI nº 0845504);

II - determinar à Secretaria Geral - SGE, à Gerência de Orçamento e Finanças - GOF e à Procuradoria
Federal junto à ANTAQ - PFA, que promovam, em suas respec vas esferas de atuação, a cobrança e a
execução da respectiva sanção; e

III - cientificar a empresa Universo Serviços Marítimos Eirelli - EPP acerca da presente decisão.”

 

4 9 . 50301.002693/2013-81 - POSIDONIA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA - Processo
Administrativo Contencioso.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1190683:

“I - pelo arquivamento dos presentes autos em relação à cassação; e

II - por cientificar a empresa interessada acerca da presente deliberação.”

 

5 0 . 50300.010904/2017-93 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP - Processo Administra vo
Sancionador.

Pedido de vista solicitado pelo Diretor Francisval Mendes.

O Diretor Relator, Adalberto Tokarski, proferiu seu voto:

“I - por julgar insubsistente o Auto de Infração nº 2870-3, lavrado pela Unidade Regional de Belém -
UREBL, desta Agência; 

II - por determinar o arquivamento do presente Processo Administra vo Sancionador - PAS, sem
aplicação de quaisquer penalidades em face da COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP; 

III - por determinar às Superintendências de Outorgas - SOG e de Fiscalização e Coordenação das
Unidades Regionais - SFC, desta Agência, que promovam trata vas com o Ministério da Infraestrutura
- MINFRA (Poder Concedente), de forma conjunta, visando a sua definição, com a celeridade possível,
sobre a modalidade de exploração do denominado ‘Porto de Itaituba’, localizado no Distrito de
Miritituba, Itaituba/PA, que se encontra sob a responsabilidade da Companhia Docas do Pará - CDP; e
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VI - cien ficar a COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP e o MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MINFRA
acerca da presente decisão.”

 

51. 50300.002941/2018-17 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP - Processo
Administrativo Sancionador.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1185783:

“I - declarar nulo o Auto de Infração nº 003303-0, lavrado pela Unidade Regional de São Paulo -
URESP, desta Agência, determinando o arquivamento dos presentes autos sem a aplicação de
quaisquer penalidades em face da empresa Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, CNPJ
nº 44.837.524/0001-07 (atual Santos Porto Authority);

II - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais o
levantamento de informações no que diz respeito ao estado factual das instalações da Polícia Federal,
bem como do terminal de balsa de passageiros da empresa Fabiana, localizada entre os Terminais 35
e 37 (enclave), de forma a subsidiar as ações, desta Agência Reguladora, tendentes à regularização do
cenário em tela;

III - cientificar a Santos Porto Authority acerca da presente decisão acerca da presente decisão.”

 

5 2 . 50300.022418/2018-07 - SAGRES OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA - Processo Administra vo
Sancionador.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1186881:

“I - declarar insubsistente o Auto de Infração nº 003664-1 (SEI nº 0695411), lavrado pela Unidade
Regional de Porto Alegre (UREPL) desta Agência em 07/02/2019, em desfavor da empresa Sagres
Operações Portuárias Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05.291.903/0001-92;

II - cientificar a Sagres Operações Portuárias Ltda acerca da presente decisão.”

 

53. 50302.000572/2014-76 - PORTOFER TRANSPORTE FERROVIÁRIO LTDA - Prorrogação de Prazo -
TAC nº 01/2016-SFC.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1183054:

“I - por declarar a perda do objeto do Termo de Ajuste de Conduta nº 01/2016-SFC, em decorrência do
posicionamento adotado pelo Poder Concedente, no bojo do O cio nº 119/2020/SNPTA (SEI
nº 0979519) e DESPACHO nº 214/2020/DGCO-SNPTA/SNPTA (SEI nº 0979522), que reconheceu a
condição de não operacionalidade da área ocupada pela empresa Portofer Transporte Ferroviário Ltda;

II - por determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais, desta
Agência, a abertura de procedimento fiscalizatório, em face da Santos Port Authority - SPA, para
apuração da efe va adoção, por parte desta Autoridade Portuária, das medidas necessárias para a
regularização da área objeto do Contrato de Arrendamento DP nº 25/2000; e

III - cien ficar a empresa Portofer Transporte Ferroviário Ltda, Santos Port Authority - SPA e
a Secretária Nacional de Portos e Transportes Aquaviários - SNTPA acerca da presente decisão.”

 

5 4 . 50300.010566/2019-51 - WORLDPORT DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO S/A e GOLAR POWER
LATAM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - Pedido de instauração de procedimento conciliatório
entre instalações portuárias.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1183130:
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“I - indeferir o Pedido de Reconsideração formulado pela empresa Worldport Desenvolvimento
Portuário S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 20.023.299/0001-07, de reforma da Resolução nº 7.607-
ANTAQ (SEI nº 0990368), que indeferiu o pedido da requerente visando à instauração de procedimento
conciliatório com a empresa Golar Power Latam Par cipações e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o
nº 24.360.766/0001-45, uma vez que a demandante não logrou trazer fatos novos à análise;

II - cien ficar as empresas Worldport Desenvolvimento Portuário S.A. e Golar Power Latam
Participações e Comércio Ltda acerca da presente decisão.”

 

55. 50300.012601/2020-19 - PREFEITURA DE ESTRELA - Registro de instalação portuária.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1186209:

“I - deferir o requerimento formulado pela Prefeitura de Estrela/RS, CNPJ nº 87.246.120/0001-51, no
sen do de obter o registro de instalação de apoio ao transporte aquaviário, nos termos do art. 2º,
inciso V, da Resolução Normativa nº 13-ANTAQ, de 10 de outubro de 2016;

II - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais - SFC o
acompanhamento do cumprimento do ar go 3º da Resolução Norma va nº 13-ANTAQ, no que
couber.”

 

56. 50300.014945/2020-54 - L M P FERREIRA - ME - Aditamento de Termo de Autorização de EBN.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1179754:

“I - aditar o Termo de Autorização nº 1.500-ANTAQ, para a linha Manaus/AM - Faro/PA e Manaus/AM -
Terra Santa/PA, conforme documento SEI nº 1169722; e

II - expedir novo termo de autorização para a linha Terra Santa/PA - Parin ns/AM, conforme Termo de
Autorização-MINUTA GAN SEI nº 1167185;

III - cientificar o empresário acerca da presente decisão.”

 

57. 50300.019252/2020-58 - MEGA LOGÍSTICA SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA - Outorga de Autorização
- EBN.

Itens 57 e 58 apresentados em bloco pelo Diretor Relator.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1190293:

“I - expedir o Termo de Autorização em favor empresa MEGA LOGÍSTICA SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA
(CNPJ nº 05.332.810/0001-69), com sede na Avenida Gen l Bitencourt, 16, Bairro Ba sta Campos,
Belém/PA, para operar como empresa brasileira de navegação, com finalidade específica para pré-
registro de embarcações em construção, em estaleiro brasileiro, adequadas à navegação de apoio
portuário, no Registro Especial Brasileiro - REB, nos termos do art. 7º da Resolução Norma va nº 05-
ANTAQ, de 23 de fevereiro de 2016;

II - cientificar a empresa MEGA LOGÍSTICA SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA. acerca da presente decisão.”

 

58. 50300.012790/2020-11 - EVANDY SATURNINO DE LIMA - Outorga de Autorização - EBN.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1190709:

“I - expedir o Termo de Autorização em favor de EVANDY SATURNINO DE LIMA, CNPJ nº
01.601.016/0001-12, para operar como empresa brasileira de navegação, na prestação de serviços de
transporte de biocombus veis, petróleo e seus derivados, granel líquido e carga geral, na navegação
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interior de percurso longitudinal, na Região Hidrográfica Amazônica, nos trechos interestaduais de
competência da União, nos termos da Norma aprovada pela Resolução 1.558-ANTAQ, de 11 de
dezembro de 2009;

II - cientificar o empresário acerca da presente decisão.”

 

5 9 . 50300.011572/2020-60 - COMPANHIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP -
 Consulta Regulatória. Área Portuária. Desmobilização de Instalações.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1187894:

“I - declarar a desnecessidade de formalização contratual para a desmobilização das instalações que
compõe um heliponto, pertencente a empresa PETROBRAS S.A., em área localizada na poligonal do
Porto Organizado de Arraial do Cabo/RJ, devendo a ocupação da área ser remunerada por meio de
tarifa portuária, inclusive com efeitos retroativos, visto que se trata de bem público;

II - autorizar a referida desmobilização, fixando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para
conclusão dos trabalhos;

III - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais - SFC, desta
Agência, o acompanhamento acerca dos desdobramentos da presente deliberação; e

IV - cien ficar a Companhia Municipal e Administração Portuária - COMAP e a empresa PETROBRAS
S.A acerca da presente decisão.”

 

60. 50300.007780/2020-64 - BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S.A. - Autorização em caráter especial ou
de emergência de instalação portuária.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1190834:

“I - autorizar, em caráter especial, com base no art. 49 da Lei nº 10.233/2001 e no art. 31, inciso IV da
Resolução Norma va nº 20-Antaq, de 2018, a empresa BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no
CNPJ sob o nº 04.931.019/0001-02, a realizar operações portuárias no âmbito do Terminal de Uso
Privado - TUP de sua tularidade, localizado em São Gonçalo/RJ, visando a movimentação e/ou
armazenagem de granel líquido, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a par r da
publicação da presente decisão;

II - ressaltar que a autorização ora deferida não desonera a empresa requerente do atendimento às
exigências junto à Receita Federal, assim como aos padrões de regularidade e segurança exigidos
pelos entes intervenientes na operação, mormente no tocante às competências afetas à Marinha do
Brasil, ao Poder Público Municipal, à Autoridade Aduaneira, ao Corpo de Bombeiros local e ao Órgão
de Meio Ambiente;

III - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais - SFC, desta
Agência, o acompanhamento acerca dos desdobramentos da presente deliberação; e 

IV - cientificar a empresa Brasbunker Participações S.A. acerca da presente decisão.”

 

VI.          PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PAUTA INTERNA) 

AD REFERENDUM:

61. 50300.011084/2017-57 e Deliberação-DG nº 05/2020 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DE CONCESSÕES E ARRENDAMENTOS PORTUÁRIOS DA ANTAQ (CPLA) - Alteração da Portaria nº
420/2018-DG/ANTAQ.

Deliberação-DG nº 05/2020 (SEI nº 1187169) referendada por unanimidade.
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62. 50300.020394/2020-68 e Deliberação-DG nº 11/2020 - SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO E
COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS (SFC) - Aprovação do Curso de Fiscalização em
Transportes Aquaviários.

Deliberação-DG nº 11/2020 (SEI nº 1190131) referendada por unanimidade.

 

63. 50300.020157/2020-05 e Portarias de Pessoal DG nº 01 a 04/2020 - DIRETORIA-GERAL (DG) -
Exonerações e Nomeações para exercer cargos comissionados.

Portarias de Pessoal DG nº 01, 02, 03 e 04/2020 (SEI nº 1178159, 1178165, 1178169 e 1178184)
referendadas por unanimidade.

 

VISTA:

64. 50300.015479/2020-24 - ANTAQ - Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
no âmbito da Agência; Pedido de vista 1: Adalberto Tokarski; Pedido de vista 2: Eduardo Nery.

Voto-vista do Diretor Eduardo Nery aprovado, nos termos do Voto EN AST-DG 1191598, acompanhado
pelo Diretor Francisval Mendes, ficando vencido o voto-vista do Diretor Adalberto Tokarski.

 

O Diretor Adalberto Tokarski havia pedido vista do processo quando da 486ª ROD e apresentou seu
voto na 489ª ROD (SEI nº 1162470):

“Por definir a Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna - SPL como Encarregado da LGPD na
ANTAQ, a qual deva se reportar ao Comitê Estratégico de Governança - CEG, até que a matéria seja
defini vamente deliberada por esta Diretoria Colegiada, considerando o objeto do processos
nº 50300.014628/2019-02.”

 

Na mesma ROD, o Diretor Eduardo Nery pediu vista do processo.

 

Nesta 490ª ROD, o Diretor Eduardo Nery proferiu seu voto-vista, com divergência em relação ao voto
do Diretor Adalberto Tokarski:

“I - aprovar a Portaria de Pessoal DG-Minuta SGE (SEI nº 1192241), que atribui à Coordenadoria de
Acesso à Informação - CAI as competências ins tucionais rela vas ao exercício das a vidades de
Encarregado pelo tratamento de dados pessoais no âmbito da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários, nos termos da Lei 13.709 de 2018;

II - aprovar a Portaria de Pessoal DG-Minuta SGE (SEI nº 1192264), que designa os membros do
Escritório de Apoio à Proteção de Dados (EAPD), que irá atuar sob a coordenação do Encarregado;

III - encaminhar os autos à Secretaria-Geral, para providências subsequentes, podendo contar com o
apoio da Secretaria de Planejamento no que couber; e

IV - comunicar a Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocra zação, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia acerca da presente decisão.”

 

O Diretor Francisval Mendes acompanhou o voto do Diretor Eduardo Nery.
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6 5 . 50300.012828/2020-56 - SEBASTIÃO DE SOUSA FARIAS NETTO - Movimentação de servidor;
Relator: Adalberto Tokarski; Pedido de vista 1: Francisval Mendes; Pedido de vista 2: Joelson
Miranda; Pedido de vista 3: Eduardo Nery.

Voto do Relator aprovado, nos termos do Voto AT AST-DR 1129699, acompanhado pelo Diretor
Francisval Mendes, ficando vencido o voto-vista do Diretor Eduardo Nery.

 

O Diretor Adalberto Tokarski havia apresentado seu voto quando da 488ª ROD:

“Por deferir o pleito de movimentação formulado pelo servidor SEBASTIÃO DE SOUSA FARIAS NETO,
Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários, em exercício na Unidade Regional de
Florianópolis (UREFL).”

 

Na mesma ROD, o Diretor Francisval Mendes apresentou seu voto (SEI nº 1150714), com divergência
em relação ao Relator:

“Por encaminhar a matéria ao Ministério da Infraestrutura (Minfra), a quem compete decidir sobre a
cessão de servidor para atuar em outro Poder, nos moldes do art. 17, § 1º, do Decreto nº 9.144/2017,
com a recomendação de indeferimento do pleito de movimentação formulado
pelo servidor SEBASTIÃO DE SOUSA FARIAS NETO, Técnico em Regulação de Serviços de Transportes
Aquaviários, em exercício na Unidade Regional de Florianópolis (UREFL), tendo em vista a escassez de
servidores do quadro de funcionários desta Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)."

 

Também na 488ª ROD, o, então, Diretor Joelson Miranda pediu vista do processo.

 

Tendo em vista o término do mandato do Diretor Joelson Miranda, o processo foi novamente pautado
na 489ª ROD para conclusão de sua deliberação, ocasião em que o Diretor Eduardo Nery pediu vista
do processo.

 

Nesta 490ª ROD, o Diretor Eduardo Nery proferiu seu voto-vista (SEI nº 1191655), indeferindo o pleito:

“I - indeferir o pedido de requisição de procedência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina -
TRE/SC, consubstanciado no O cio P/CP 479/2020 (SEI nº 1091497), em face da absoluta carência de
pessoal especializado no desenvolvimento das atividades finalísticas desta Agência; e

II - comunicar o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRE/SC acerca da presente
deliberação.”

 

O Diretor Francisval Mendes, então, promoveu a revisão de seu voto, por considerar que se trata de
pedido de requisição irrecusável, para acompanhar o voto-vista do Diretor Adalberto Tokarski.

 

O Diretor Eduardo Nery ponderou que esta situação comumente chega ao TCU, sendo que, reiteradas
vezes, o Tribunal de Contas recusa este tipo de requisição.

 

O Superintendente de Administração e Finanças, Joelson Miranda, observou e propôs que a Diretoria
da ANTAQ formulasse pedido de reconsideração ao TRE/SC, tendo em vista o término do período
eleitoral, momento em que os Tribunais Eleitorais requisitam força de trabalho a outros órgãos da
administração pública, não sendo mais possível o atendimento da necessidade, no que os Diretores
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administração pública, não sendo mais possível o atendimento da necessidade, no que os Diretores
Adalberto Tokarski e Francisval Mendes não acataram, pontuando que já haviam proferido seus votos
e ocorrido a deliberação.

 

Ao fim da ROD, o Diretor Eduardo Nery anda indagou ao Diretor Francisval Mendes se este manteria o
seu primeiro voto proferido, no sen do de encaminhar a matéria ao MINFRA com a recomendação de
indeferimento do pleito, caso fosse por ele acompanhado em seu voto-vista, no que não foi acatado
pelo Diretor Francisval Mendes, que permaneceu acompanhado o voto do Relator.

 

66. 50300.002346/2014-41 - ANTAQ - Encerramento do Termo de Execução Descentralizada TERM-
SAF-ANTAQ nº 05/2015; Relator: Francisval Mendes; Pedido de vista: Eduardo Nery.

Pedido de vista prorrogado pelo Diretor Eduardo Nery.

 

67. 50300.013376/2019-96 - ANTAQ - Estatuto da Auditoria Interna da ANTAQ; Relator: Adalberto
Tokarski; Pedido de vista: Eduardo Nery.

Pedido de vista prorrogado pelo Diretor Eduardo Nery.

 

OUTROS:

68. 50001.036153/2020-13 - RUTH ONIMIS DE OLIVEIRA AZEVEDO SILVA - Pedido de Informação -
Recurso em 2ª Instância; Relator: Eduardo Nery.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto EN AST-DG 1188882:

“Por conhecer do recurso interposto por Ruth Onimis de Oliveira Azevedo Silva, eis que preenchidos os
pressupostos legais de admissibilidade, para, no mérito, negar-lhe provimento, com amparo no ar go
78-B da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, bem como nos ar gos 22 e 23, inciso VIII, da Lei 12.527, de
18 de novembro de 2011, mantendo-se a decisão de indeferimento de acesso ao Processo nº
50300.000869/2019-66.”

 

6 9 . 50300.013961/2020-20 - ANTAQ - Norma zação/Padronização de Procedimentos - Termos de
Autorização; Relator: Francisval Mendes.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto FM AST-DT 1188251:

“I - aprovar a padronização dos procedimentos administra vos rela vos à expedição dos Termos de
Autorização na navegação interior de percurso longitudinal interestadual e internacional e na
navegação interior de travessia, nos termos da Ordem de Serviço-MINUTA GAN (SEI nº 1141522), sem
prejuízo de que o documento possa vir a ser aprimorado ulteriormente por ocasião da revisão dos
normativos que o orienta;

II - determinar que os Termos de Autorização que possuem mais de uma linha de navegação associada
sejam re ficados e desmembrados, conforme o caso, em processos individualizados, observando a
realização de oi va junto às empresas afetadas de forma prévia ao prosseguimento do feito, bem
como fazendo constar nos novos atos o número e o período de vigência do termo de autorização
original, com vistas a preservar o histórico da autorização; e

III - cientificar a Superintendência de Outorgas (SOG) acerca da presente decisão.”

 

70. 50300.011561/2020-80 - ANTAQ E MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Plano de Gestão Estratégica e
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Transformação Organizacional (PGT); Relator: Adalberto Tokarski.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1183061:

“I - por aprovar o Plano de Gestão Estratégica e Transformação Organizacional (PGT) da ANTAQ (SEI
nº 1146603), proposto pela Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna (SPL), com as seguintes
alterações:

a) - no item III (Proposta de Transformação Organizacional), na coluna ‘Prazos’, onde consta
‘Nov/2020’ ou ‘Dez/2020’, leia-se ‘Jan/2021’;

b) - no item III (Proposta de Transformação Organizacional), na coluna ‘Prazos’, onde conta ‘10/nov’ ou
‘10/dez’, leia-se ‘10/jan/2021’;

c) no Termo de Compromisso, atualizar as informações rela vas à data de assinatura e ao nome do
novo Diretor Geral da ANTAQ;

II - cientificar a Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna (SPL) acerca da presente decisão.”

 

7 1 . 50300.014279/2020-54 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO INTERNA (SPL) -
 Plano Estratégico Institucional 2021-2024; Relator: Adalberto Tokarski.

Voto do Relator aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto AT AST-DR 1186057:

“I - pela aprovação da proposta do Comitê Estratégico de Governança (CEG) de Relatório Execu vo do
Plano Estratégico da ANTAQ para os exercícios de 2021 a 2024, SEI nº 1170629, bem como o Por ólio
de Inicia vas e Projetos, SEI nº 1189296, contendo o desdobramento da estratégia da Agência para o
quadriênio, com os ajustes decorrentes deste voto;

II - por encaminhar os presentes autos a Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna (SPL), para
adoção das providências decorrentes da presente decisão.”

 

72. 50300.003660/2020-98 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SAF) - Plano Anual
de Contratações ANTAQ - 2021.

Matéria aprovada, por unanimidade, nos termos da Portaria DG ANTAQ nº 298/2020-DG (SEI nº
1196726).

 

73. 50300.000637/2014-11 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SAF) - Celebração
de Termo de Cooperação com o Banco do Brasil.

Matéria aprovada, por unanimidade, nos termos da Minuta do Termo de Cooperação Técnica (SEI
nº 1141260).

 

7 4 . 50300.010403/2020-11 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SAF) -
 Reconhecimento de Dívida - CONT-SAF-ANTAQ/Nº 09/2014.

Acordaram os Diretores em fazer prevalecer o entendimento expresso no voto proferido pelo Diretor
Eduardo Nery, nos seguintes termos:

I - reconhecer da dívida, acompanhando a proposta da Superintendência de Administração e
Finanças de anuir o pagamento, já que se trata de fato consumado, cabendo, entretanto, apuração,
para verificar se houve infração administrativa; e 

II - encaminhar o processo para auditoria interna, para realização de auditoria extraordinária com
vistas avaliar o controle nos contratos de tecnologia da informação sob demanda, a fim de averiguar o

Ata de Reunião de Diretoria CAPA 1200942         SEI 50300.021754/2020-49 / pg. 31



processo de execução, fiscalização e controle sico-financeiro desses contratos, medida para que
sejam evitadas novas falhas, como no presente caso.

 

75. 50300.019509/2020-71 - SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS UNIDADES
REGIONAIS (SFC) - Exoneração de cargo e de dispensa de subs tuição, a pedido. Indicação de novo
substituto para o titular da UREPL.

Matéria aprovada, por unanimidade, nos termos das Portarias de Pessoal nº 12, 13, 14 e 15/2020-DG
(SEI nº 1196476, 1196477, 1196478 e 1196480).

 

7 6 . 50300.019421/2019-16 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI) - Indicação de
substituto para o titular da Coordenadoria de Sistemas - CSI.

Matéria aprovada, por unanimidade, nos termos das Portarias de Pessoal nº 16 e 17/2020-DG (SEI nº
1196487 e 1196488).

 

7 7 . 50300.020700/2020-66 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E
SUSTENTABILIDADE (SDS) - Designação de substituto eventual para o titular da GEA.

Matéria aprovada, por unanimidade, nos termos da Portaria de Pessoal nº 18/2020-DG (SEI nº
1196490).

 

7 8 . 50300.019531/2018-05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (ARI) -
Restabelecimento de Protocolo de Intenções com o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados
Unidos da América - USACE.

Pedido de vista solicitado pelo Diretor Francisval Mendes.

 

VII.          PROCESSOS EXTRAPAUTA

79. 50300.021399/2020-16 - SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO (SRG) - Indicação de servidor para
exercer Cargo Comissionado Técnico.

Matéria aprovada, por unanimidade, nos termos da Portaria de Pessoal nº 19/2020-DG (SEI nº
1196492).

 

Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Geral declarou encerrados os trabalhos, e, para constar, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada eletronicamente pelos Senhores
Diretores e por mim, Secretária-Geral.

 

 

EDUARDO NERY MACHADO FILHO 

Diretor-Geral

 

 

FRANCISVAL DIAS MENDES

Diretor
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Diretor

 

 

ADALBERTO TOKARSKI

Diretor

 

 

JOELMA MARIA COSTA BARBOSA

Secretária-Geral

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Nery Machado Filho, Diretor-Geral, em
14/12/2020, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francisval Dias Mendes, Diretor, em 15/12/2020, às
19:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adalberto Tokarski, Diretor, em 16/12/2020, às
16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Joelma Maria Costa Barbosa, Secretária-Geral, em
18/12/2020, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/,
informando o código verificador 1200942 e o código CRC BC83A7F8.

SIGLÁRIO:

DG: Diretor-Geral

EBN: Empresa Brasileira de Navegação

PAS: Processo Administrativo Sancionador

ROD: Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da ANTAQ

SAF: Superintendência de Administração e Finanças ou Superintendente de Administração e Finanças

SDS: Superintendência de Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade ou Superintendente de
Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade

SFC: Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais ou Superintendente de
Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais

SGE: Secretaria-Geral

SOG: Superintendência de Outorgas ou Superintendente de Outorgas

SRG: Superintendência Regulação ou Superintendente de Regulação
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STI: Secretaria de Tecnologia da Informação ou Secretário de Tecnologia da Informação

TA: Termo de Autorização

TAC: Termo de Ajuste de Conduta

UREBL: Unidade Regional de Belém

URECB: Unidade Regional de Curitiba

URECO: Unidade Regional de Corumbá

UREFL: Unidade Regional de Florianópolis

UREFT: Unidade Regional de Fortaleza

UREMN: Unidade Regional de Manaus

UREPL: Unidade Regional de Porto Alegre

UREPV: Unidade Regional de Porto Velho

URERE: Unidade Regional do Recife

URERJ: Unidade Regional do Rio de Janeiro

URESL: Unidade Regional de São Luís

URESP: Unidade Regional de São Paulo

URESV: Unidade Regional de Salvador

UREVT: Unidade Regional de Vitória

Referência: Proces s o nº 50300.021754/2020-49 SEI nº 1200942
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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

 

ERRATA DE ATA DA 490ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA ANTAQ

 

Na ATA DA 490ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS (SEI nº 1200942), realizada em 26 de novembro de 2020, onde se lê:

“32. 50300.012055/2017-11 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (CODESA) - Pedido de
reconsideração. Voto do Relator aprovado, nos termos do Voto FM AST-DT 1175958, ficando vencido o
voto do Diretor Adalberto Tokarski”; 

leia-se: “32. 50300.012055/2017-11 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (CODESA) - Pedido de
reconsideração. Voto do Relator aprovado, nos termos do Voto FM AST-DT 1175971, ficando vencido o
voto do Diretor Adalberto Tokarski.”

 

 

EDUARDO NERY MACHADO FILHO 

Diretor-Geral

 

FRANCISVAL DIAS MENDES

Diretor

 

ADALBERTO TOKARSKI

Diretor

 

JOELMA MARIA COSTA BARBOSA

Secretária-Geral

Documento assinado eletronicamente por Adalberto Tokarski, Diretor, em 16/12/2020, às
16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Nery Machado Filho, Diretor-Geral, em
16/12/2020, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francisval Dias Mendes, Diretor, em 17/12/2020, às
17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Errata de Ata de Reunião de Diretoria CAPA 1211390         SEI 50300.021754/2020-49 / pg. 35



Documento assinado eletronicamente por Joelma Maria Costa Barbosa, Secretária-Geral, em
18/12/2020, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/,
informando o código verificador 1211390 e o código CRC 80696DAD.

 

Referência: Proces s o nº 50300.021754/2020-49 SEI nº 1211390
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