
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA

 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2021

Às 15 horas do dia 9 de dezembro de 2021, sob a presidência do Diretor-Geral Eduardo
Nery, foi aberta a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria da ANTAQ, com a par cipação do Diretor
Adalberto Tokarski, da Diretora Flávia Takafashi, do Secretário-Geral Paulo Morum Xavier e da
representante da Procuradoria Federal junto à ANTAQ, Procuradora-Chefe Natália Moyses.

 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA

A Diretoria Colegiada homologou a ata referente à Reunião nº 513.

 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET

As atas estão publicadas no Portal da ANTAQ na Internet (https://www.gov.br/antaq).

 

COMUNICAÇÕES

Do Diretor-Geral Eduardo Nery:

- Apresentação do Plano de Integridade da ANTAQ, que tem por obje vo garan r o
aprimoramento dos processos e sistemas internos, e o fortalecimento dos valores da instituição.

- Divulgação de novo canal da Ouvidoria da Agência para a realização de denúncias,
reclamações e sugestões via WhatsApp.

Do Diretor Adalberto Tokarski:

- Preocupação quanto à retomada da navegação na Hidrovia Tietê-Paraná, salientando a
sua importância para a navegação interior e a necessidade que a Agência se posicione na defesa do
retorno das operações, posto que o volume de água encontra-se normalizado.

 

PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA

Foram retirados de pauta os seguintes processos:

- 50300.011601/2020-93, de relatoria do Diretor Adalberto Tokarski; e 

- 50300.022060/2021-18, que trata de matéria administrativa interna da Agência.

 

PROSSEGUIMENTOS DE VOTAÇÃO

Nos termos do § 1º do art. 29 da Resolução-ANTAQ nº 7.701, o prosseguimento de
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votação do processo nº 50300.011583/2020-40, de relatoria do Diretor Adalberto Tokarski, foi adiado
para a próxima Reunião telepresencial em razão da renovação do pedido de vista, aprovada pela
Diretoria Colegiada. O processo foi objeto de pedido de vista formulado pelo Diretor-Geral Eduardo
Nery na Reunião nº 513, após a realização de sustentação oral pela representante legal da Associação
Brasileira dos Terminais de Contêineres - ABRATEC e após o voto do Relator.

O prosseguimento de votação do processo nº 50300.005876/2020-98, cujo Relator é o
Diretor Adalberto Tokarski e que foi objeto de pedido de vista formulado pela Diretora Flávia Takafashi
na Reunião nº 513 após a representante legal da Brasil Terminal Portuário S.A. declinar do pedido de
sustentação oral e após o voto do Relator, foi adiada para a próxima reunião telepresencial, haja vista
o processo estar em diligência.

Nos termos do art. 31 da Resolução-ANTAQ nº 7.701, deu-se prosseguimento à votação
do processo nº 50300.020893/2020-55 e a Diretoria Colegiada aprovou o Acórdão nº 743-2021, sendo
vencedora a proposta apresentada pela Relatora, Diretora Flávia Takafashi, que acatou as sugestões
oferecidas pelo Revisor, Diretor-Geral Eduardo Nery.

 

REABERTURAS DE DISCUSSÃO

A reabertura de discussão do processo nº 50300.002494/2015-45, de relatoria do
Diretor Adalberto Tokarski, apreciado na fase interna da Reunião por tratar de matéria administra va
da Agência e que foi objeto de pedido de vista formulado pelo Diretor-Geral Eduardo Nery na Reunião
nº 511, foi adiada para a próxima Reunião telepresencial em razão da renovação do pedido de vista,
aprovada pela Diretoria Colegiada nos termos do § 1º do art. 29 da Resolução-ANTAQ nº 7.701. Não
houve adiantamento de votos.

A reabertura de discussão do processo nº 50300.017319/2020-10, cujo Relator é o
Diretor Adalberto Tokarski e que foi objeto de pedido de vista formulado pela Diretora Flávia Takafashi
na Reunião nº 511, foi adiada para a próxima reunião telepresencial, haja vista o processo estar em
diligência.

Nos termos do art. 31 da Resolução-ANTAQ nº 7.701, foi reaberta a discussão dos
seguintes processos:

- 50300.000538/2016-83 - após o Relator, Diretor Adalberto Tokarski, proferir seu voto,
a Diretoria Colegiada aprovou a prorrogação do pedido de vista formulado pelo Diretor Eduardo Nery; 

- 50300.001985/2019-01 - após o Relator, Diretor Adalberto Tokarski, proferir seu voto,
a Diretoria Colegiada aprovou a prorrogação do pedido de vista formulado pelo Diretor Eduardo Nery;

- 50300.007046/2020-03 - a Diretoria Colegiada aprovou o Acórdão nº 742-2021,
conforme proposta apresentada pelo Relator, Diretor Adalberto Tokarksi, que anuiu às sugestões
oferecidas pelo Revisor, Diretor-Geral Eduardo Nery;

- 50300.010905/2021-14 - a Diretoria Colegiada aprovou o Acórdão nº 744-2021, sendo
vencedora a proposta apresentada pelo Revisor, Diretor-Geral Eduardo Nery. Vencida a Relatora,
Diretora Flávia Takafashi; e 

- 50300.003433/2021-43 - a Diretoria Colegiada aprovou o Acórdão nº 784-2021, sendo
vencedora a proposta apresentada pelo Relator, Diretor Adalberto Tokarksi, que acatou as sugestões
oferecidas pelo Revisor, Diretor-Geral Eduardo Nery. O processo foi apreciado na fase interna da
Reunião, por tratar de matéria administrativa interna da Agência.

 

SUSTENTAÇÕES ORAIS

- Na apreciação do processo nº 50300.007046/2020-03, de relatoria do Diretor
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Adalberto Tokarski, o Dr. Jorge So o Mayor Fernandes Neto realizou sustentação oral em nome
de EMBRAPORT - EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A.

- Na apreciação do processo nº 50300.006208/2021-69, de relatoria do Diretor
Adalberto Tokarski, a Dra. Milena Orlândi Leite de Melo realizou sustentação oral em nome de ITAPOÁ
TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A.

- Na apreciação do processo nº 50300.007607/2019-22, de relatoria do Diretor
Adalberto Tokarski, o Dr. Rômulo Greff Mariani realizou sustentação oral em nome de CONVICON
CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A.

- Na apreciação do processo nº 50300.016933/2019-21, de relatoria da Diretora Flávia
Takafashi, o Dr. Daniel Vieira Bogéa Soares realizou sustentação oral em nome de BANDEIRANTES
DEICMAR LOGÍSTICA INTEGRADA S/A.

- Na apreciação do processo nº 50300.009131/2021-89, de relatoria da Diretora Flávia
Takafashi, o Dr. Matheus Preso o e Silva realizou sustentação oral em nome do GRUPO ASA (ASA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e CBMC EMPRESA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA).

- Na apreciação do processo nº 50300.009503/2021-77, de relatoria da Diretora Flávia
Takafashi, o Dr. Pedro Neiva de Santana Neto realizou sustentação oral em nome da ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ARMADORES DE CABOTAGEM - ABAC.

 

ACÓRDÃOS APROVADOS

A Diretoria Colegiada aprovou os Acórdãos de nºs 735 a 784, a seguir transcritos.

 

ACÓRDÃO Nº 735-2021-ANTAQ

Processo: 50300.019624/2021-27

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, CORREGEDORIA

Ementa:

Indicação de titular para a Corregedoria da ANTAQ.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, em aprovar a indicação do servidor Marcos Mendonça da Silva, matrícula nº
1281090, para ocupar o cargo de titular da Corregedoria da ANTAQ.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 736-2021-ANTAQ

Processo: 50300.021841/2021-87

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, SUPERINTENDÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

Ementa:

Designação de servidor para o cargo de subs tuto da tular da Superintendência de
Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais - SFC, no período de 27 a 31 de dezembro de
2021. Aprovação.

Ata de Reunião de Diretoria CAPA 1494554         SEI 50300.022925/2021-38 / pg. 3



Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, em aprovar a designação de que trata a Portaria de Pessoal SAF nº 93/2021.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 737-2021-ANTAQ

Processo: 50300.010861/2018-27

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ementa:

Designação de membros da Comissão Permanente de Licitação da ANTAQ. Aprovação.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, em aprovar as designações de que trata a Portaria DG nº 388/2021.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 738-2021-ANTAQ

Processo: 50300.007523/2021-11

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Ementa:

Homologação de decisão adotada ad referendum. Aprovação.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, em referendar a Deliberação-DG nº 290/2021.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 739-2021-ANTAQ

Processo: 50300.015578/2021-97

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, AUDITORIA INTERNA

Ementa:

Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022. Aprovação.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
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Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, em aprovar Plano Anual de Auditoria Interna da ANTAQ - PAINT 2022, nos
termos do documento SEI 1485406.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 740-2021-ANTAQ

Processo: 50300.022210/2021-85

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Ementa:

Calendário de Reuniões da Diretoria Colegiada do 1º Semestre de 2022. Aprovação.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, em aprovar o calendário de Reuniões da Diretoria Colegiada do 1º Semestre
de 2022, nos termos do documento SEI 1486576.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 741-2021-ANTAQ

Processo: 50300.004893/2020-16

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Ementa:

Revisão e atualização da Portaria-DG ANTAQ nº 349/2021. Orientações e medidas
quanto ao retorno gradual e seguro dos servidores ao trabalho presencial. Aprovação.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, em aprovar a revisão e a atualização da Portaria-DG ANTAQ nº 349/2021,
nos termos da minuta 1493957.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 742-2021-ANTAQ

Processo: 50300.007046/2020-03

Parte: EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A
(02.805.610/0001-98)

Ementa:

Análise e cadastramento das tabelas públicas de preços e serviços prestados por
terminal portuário. Porto Organizado de Santos/SP. Irregularidades concernentes às rubricas "DTA-
Pá o" e "Gerenciamento de Risco". Possibilidade de manutenção da cobrança de serviço sob a rubrica
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"gerenciamento de risco" como serviço adicional e opcional.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, Diretor Adalberto Tokarski, que acatou
a proposta apresentada pelo Revisor, Diretor-Geral Eduardo Nery, em:

I - determinar à EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. que:

a) nos serviços rela vos ao DTA-Pá o, se abstenha de cobrar de forma apartada a
rubrica referente ao carregamento de saída, sob pena de lavratura de auto de infração com
fundamento no inciso III do art. 8º da Resolução Normativa-ANTAQ nº 34/2019;

b) exclua de sua tabela de preços a rubrica "gerenciamento de risco", bem como se
abstenha de pra car quaisquer cobranças dessa natureza que: sejam de caráter obrigatório e
indis nto a todos os usuários; não representem o oferecimento de serviços adicionais; já estejam
integralmente cobertas pelos serviços de armazenagem de cargas; e

c) como alterna va à medida de que trata o subitem anterior, o terminal portuário
poderá manter a cobrança do serviço desde que re fique a sua tabela de preços com a finalidade de
tornar explícito que a rubrica "gerenciamento de risco" é um serviço adicional e opcional, detalhando
ainda as coberturas associadas à contratação do serviço, devendo encaminhar em 15 (quinze) dias à
Agência a tabela alterada;

II - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades
Regionais - SFC que acompanhe o cumprimento desta deliberação;

III - determinar à Superintendência de Regulação que analise a adequação de nova
tabela de preços que venha a ser apresentada pelo terminal à luz das premissas estabelecidas nesta
deliberação, na hipótese de aplicação do disposto em seu subitem I.c; e

IV - cien ficar a EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. acerca da
presente decisão. 

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 743-2021-ANTAQ

Processo: 50300.020893/2020-55

Parte: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS TERMINAIS RETROPORTUARIOS E DAS EMPRESAS
TRANSPORTADORAS DE CONTAINERES (48.668.883/0001-39), CONSELHO DOS EXPORTADORES DE
CAFE DO BRASIL - CECAFE (03.449.280.0001-08)

Ementa:

Consulta sobre a liberdade de u lização de lacres eletrônicos em contêineres pelos
embarcadores à luz da Resolução Norma va-ANTAQ nº 18/2017. Prevalência do princípio da
autonomia da vontade das partes na elaboração de contratos. Em caso de dano ocorrido durante o
transporte, cada agente deve responder na medida de suas respec vas ações e omissões, sem que
seja afastada a responsabilidade do armador-transportador de assegurar a integridade e
inviolabilidade daquilo que transporta a par r do momento que passa a figurar como depositário da
carga, ainda que o lacre tenha sido colocado pelo embarcador.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
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Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi,
que acatou sugestão apresentada pelo Revisor, Diretor-Geral Eduardo Nery, em:

I - conhecer da consulta formulada pela Associação Brasileira dos Terminais
Retroportuários e das Empresas Transportadoras de Contêineres (ABTTC) e pelo Conselho dos
Exportadores de Café do Brasil (CECAFE), nos termos do O cio Conjunto nº 048/2020, para, no mérito,
informar o que segue:

a) a u lização de lacres eletrônicos em subs tuição ao lacre fornecido pelo armador é
condição que adentra a livre pactuação entre as partes, devendo ser es mulado o uso de disposi vos
que confiram maior segurança e possibilidade de controle em todos os elos da cadeia de transporte,
nada obstante a responsabilidade obje va pela segurança da unidade de carga imputada ao armador,
o que atrai a possibilidade de adoção/exigência de mecanismos de controle e minimização de riscos
próprios;

b) o armador pode recusar o transporte nas hipóteses do art. 746 do Código Civil, bem
como do art. 10º da Resolução Norma va-ANTAQ nº 18/2017, caso entenda pela inadequação da
unidade de carga às condições de segurança exigidas; e

c) o princípio da autonomia da vontade das partes prevalece na elaboração de
contratos, de modo que as condições e responsabilidades de cada ente da cadeia de transporte devem
estar contratualmente definidas, contribuindo para a prevenção de li gios; sendo certo que no caso de
dano ocorrido durante o transporte cada agente deve responder na medida de suas respec vas ações
e omissões, sem que seja afastada a responsabilidade do armador-transportador de assegurar a
integridade e inviolabilidade daquilo que transporta a par r do momento que passa a figurar como
depositário da carga, ainda que o lacre tenha sido colocado pelo embarcador.

II - cientificar os interessados acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 744-2021-ANTAQ

Processo: 50300.010905/2021-14

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Ementa:

Proposta de regulamentação do Contrato de Uso Temporário nos Portos Organizados.
Aprovação de normativo.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, por maioria, vencida a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi, ante as
razões expostas pelo Revisor, Diretor-Geral Eduardo Nery, em:

I - aprovar o norma vo que tem por obje vo regulamentar a contratação de uso
temporário de áreas e instalações portuárias localizadas em poligonal de porto organizado, para
movimentação de cargas com mercado não consolidado, nos termos da Resolução-MINUTA AST-
DT 1480167 e considerando os ajustes descritos no Voto-Vista EN AST-DG 1491170 para incorporar
uma etapa de análise e autorização prévia da ANTAQ;

II - determinar à Superintendência de Regulação (SRG) que inclua tema acerca do
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desenvolvimento do processo sele vo simplificado no âmbito do ins tuto do uso temporário na
proposta da Agenda Regulatória da ANTAQ para o triênio de 2022 a 2024; e

III - encaminhar os autos à Secretaria-Geral (SGE), para providências decorrentes.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 745-2021-ANTAQ

Processo: 50300.021719/2020-20

Parte: SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (02.762.121/0004-49)

Ementa:

Avaliação e cadastro de acompanhamento de preços pra cados. Necessidade de
reformulação das tabelas de preços e serviços para especificar serviços mínimos con dos na Taxa de
Liberação DTA.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - determinar à empresa SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. que, no prazo de 30
(trinta) dias, reformule as tabelas de preços e serviços pra cados no Tecon Imbituba e TCG, ambos no
Porto de Imbituba/SC, de modo a especificar os serviços mínimos con dos na "Taxa de Liberação DTA"
e aqueles que poderão ser cobrados de forma apartada do usuário, em observâncias às diretrizes da
Resolução Normativa-ANTAQ nº 34/2019;

II - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades
Regionais que acompanhe o cumprimento desta deliberação; e

III - cientificar a SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Relator, Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 746-2021-ANTAQ

Processo: 50300.003297/2020-19

Parte: MOSS SERVIÇOS PORTUÁRIOS E TRANSPORTES LTDA (04.380.267/0001-02)

Ementa:

Pedido de Reconsideração. Conhecimento e provimento parcial.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - conhecer do recurso interposto pela empresa MOSS SERVIÇOS PORTUÁRIOS E
TRANSPORTES LTDA. em face do Acórdão nº 240/2020-ANTAQ, para no mérito conceder-lhe
provimento parcial, mediante a exclusão do Inciso III da deliberação recorrida;

II - comunicar à Secretaria Nacional de Portos e Transportes (SNPTA) que:
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a) nos presentes autos, foi iden ficado descumprimento da Cláusula Décima do
Contrato de Adesão nº 32/2014, em virtude da terceirização de a vidades principais da operação
portuária, sem autorização do Poder Concedente e da Agência Reguladora, o que fundamentou a
aplicação de multa à autorizatária no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais); e

b) a ANTAQ firmou entendimento de que a subautorização em contratos de adesão
somente se caracteriza quando a Administração Pública passa a manter relação contratual
diretamente com a nova empresa, diversa da Autorizada, com transferência de responsabilidades, o
que não se aplica ao presente caso e jus fica mudança no posicionamento da agência quanto à
recomendação de cassação da outorga referente ao Contrato de Adesão 32/2014, apresentada por
meio do Acórdão nº 240/2020-ANTAQ.

III - recomendar à SNPTA que promova ajustes no Contrato de Adesão nº 32/2014, em
sua Cláusula Décima, de modo a permi r a contratação de terceiros pela Autorizada, inclusive para
operações principais, sem que implique transferência de responsabilidades e das obrigações
assumidas por força da celebração do contrato de adesão, quanto a inves mentos e adequada
prestação de serviços aos usuários; e

IV - cien ficar a empresa MOSS SERVIÇOS PORTUÁRIOS E TRANSPORTES LTDA. acerca
da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Relator, Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 747-2021-ANTAQ

Processo: 50300.011648/2020-57

Parte: BANDEIRANTES DEICMAR LOGÍSTICA INTEGRADA S.A

Ementa:

Pedido de reconsideração. Conhecimento e não provimento.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - conhecer do recurso interposto pela empresa BANDEIRANTES DEICMAR LOGÍSTICA
INTEGRADA S.A. em face do Acórdão nº 322/2021-ANTAQ para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se na íntegra o teor da decisão recorrida;

II - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades
Regionais que acompanhe o cumprimento do Acórdão nº 322/2021-ANTAQ; e

III - cientificar a empresa acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Relator, Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 748-2021-ANTAQ

Processo: 50300.021120/2021-77

Parte: A C L CANTO NAVEGACAO LTDA (22.722.958/0001-29)

Ementa:
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Solicitação de outorga de autorização para operar como Empresa Brasileira de
Navegação (EBN). Deferimento.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - expedir Termo de Autorização em favor da empresa A C L S CANTO
NAVEGAÇÃO LTDA., CNPJ nº 22.722.958/0001-29, com sede em Santarém/PA, para operar como
Empresa Brasileira de Navegação (EBN) na prestação de serviços de transporte misto, na navegação
interior de percurso longitudinal interestadual, na Região Hidrográfica Amazônica, entre os municípios
de Alenquer/PA e Manaus/AM; e

II - cien ficar a interessada acerca da presente deliberação e da disponibilização do
respectivo termo de autorização no sítio eletrônico desta Agência: https://www.gov.br/antaq/pt-br.

Par ciparam da deliberação o Relator, Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 749-2021-ANTAQ

Processo: 50300.002155/2019-92

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Ementa:

Cumprimento do item 4.6 da Agenda Regulatória Biênio 2018/2019 - transporte de
cargas perigosas por instalações portuárias situadas dentro ou fora da área do porto organizado.
Aprovação de normativo.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - aprovar o texto da Resolução-MINUTA (SEI nº 1491486), que altera a norma aprovada
pela Resolução-ANTAQ nº 2.239, de 15 de setembro de 2011;

II - dar por cumprido o item 4.6 da Agenda Regulatória Biênio 2018-2019; e

III - encaminhar os autos à Secretaria-Geral (SGE) para providências decorrentes.

Par ciparam da deliberação o Relator, Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 750-2021-ANTAQ

Processo: 50300.010823/2020-99

Parte: TERLOGS TERMINAL MARITIMO LTDA (04.814.657/0001-43)

Ementa:

Recurso administrativo. Conhecimento e não provimento.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
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Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - conhecer do Recurso Administra vo interposto pela
empresa TERLOGS TERMINAL MARÍTIMO LTDA. em face da decisão exarada no Despacho SRG SEI
nº 1089284, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, indeferi-lo por
inobservância do § 4º do art. 42-B do Decreto 8.033/2013; e

II - cientificar a TERLOGS TERMINAL MARÍTIMO LTDA. acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Relator, Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto
Tokarski e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 751-2021-ANTAQ

Processo: 50300.001701/2017-14

Parte: AMARENA APOIO PORTUÁRIO TURISMO E REPARO NAVAL LTDA
(03.391.334/0001-21)

Ementa:

Registro de instalação portuária. Atualização do enquadramento da instalação
portuária.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - alterar o art. 1º da Resolução-ANTAQ nº 5.733 para fazer constar a seguinte redação:

"Art. 1º Autorizar o registro da Estação de Transbordo de Cargas - ETC, de tularidade
da empresa AMARENA APOIO PORTUÁRIO TURISMO E REPARO NAVAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o
nº 03.391.334/0001-21, domiciliada na Rodovia Artur Bernardes, nº 1.458, Bairro Telégrafo Sem Fio,
Belém/PA, em consonância com o disposto no inciso V do art. 2º da Resolução Norma va-ANTAQ nº
13".

II - cientificar a autorizada da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 752-2021-ANTAQ

Processo: 50300.009755/2020-15

Parte: PORTO PONTAL PARANA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. (01.183.440/0001-
94)

Ementa:

Solicitação de re ficação de informações. Contrato de Adesão suspenso por decisão
judicial. Impossibilidade do início de operação em Terminal de Uso Privado.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:
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I - conhecer do pleito formulado por PORTO PONTAL PARANÁ IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO S.A., eis que atendidos os requisitos legais para tanto;

II - determinar à Superintendência de Outorgas - SOG que proceda à re ficação das
informações rela vas à empresa PORTO PONTAL PARANÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A., em
conformidade com o disposto no Despacho URECEB 1439827, por meio do qual foi cer ficado que
o Contrato de Adesão (Adaptação) nº 06/2014 encontra-se com seus efeitos suspensos por força de
decisão judicial proferida pelo TRF da 4ª Região (Agravo de Instrumento nº 5010680-
82.2015.4.04.0000 (ação originária nº 5004714-03.2014.4.04.7008, da 11ª Vara Federal do Paraná),
motivo pelo qual aquela empresa ainda não pode dar início à construção/operação de seu terminal;

III - determinar à Superintendência de Outorgas - SOG para que reavalie o grau
de classificação aposto ao presente feito e respec vos documentos, à luz da Lei de Acesso à
Informação, com o posterior arquivamento dos presentes autos; e 

IV - cien ficar a empresa PORTO PONTAL PARANÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A
acerca da presente decisão. 

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 753-2021-ANTAQ

Processo: 50300.008082/2021-67

Parte: NORTH STAR SUDESTE SERVICOS MARITIMOS LTDA (17.033.530/0001-39)

Ementa:

Consulta sobre Acordo Bilateral de Transportes Brasil-Uruguai. Acordo revogado em 7
de outubro de 2021. Possibilidade de transporte de cargas por navios de qualquer bandeira, sem uso
de flag waiver. Manutenção da reserva de mercado às embarcações de bandeira brasileira na
cabotagem, independentemente da existência de transporte de carga feeder em um mesmo manifesto
de carga.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - conhecer da consulta encaminhada pela NORTH STAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA -
EPP, nos termos do documento externo Pe ção Consulta (SEI nº 1314093), dado que interposta por
procuradora legitimada, conforme documento externo Procuração Proc. (SEI nº 1314095) e, no mérito;

II - encaminhar as respostas para os quesitos formulados nos seguintes termos:

a) a Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ deixou de aplicar os termos
do Convênio entre a República Federa va do Brasil e a República Oriental do Uruguai sobre
Transporte Marítimo, firmado em Rivera, em 12 de junho de 1975, promulgado pelo Decreto nº 78.621,
de 25 de outubro de 1976 (Acordo Bilateral Brasil - Uruguai) desde o úl mo dia 07 de outubro, nos
termos do Decreto nº 10.786, de 6 de setembro de 2021;

b) conforme a Lei nº 9.432/97, a operação ou exploração do transporte de mercadorias
na navegação de longo curso é aberta aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações
de todos os países, respeitados os acordos firmados pela União e o transporte de carga prescrita. Com
a publicação da Lei nº 14.195/2021, suprimiu-se a obrigação da emissão de CLCP (waiver), e
do Decreto nº 10.786/2021, que denunciou o Acordo Bilateral Brasil-Uruguai, as cargas poderão ser
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transportadas por navios de qualquer bandeira, sem uso de flag waiver;

c) reitera-se os termos do item 'b', com a observação de que se mantém a reserva de
mercado às embarcações de bandeira brasileira na cabotagem, independentemente da existência ou
não de transporte de carga feeder em um mesmo manifesto de carga.

III - dar ciência à Superintendência de Outorgas do entendimento regulatório firmado
pela Diretoria.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 754-2021-ANTAQ

Processo: 50300.004481/2020-78

Parte: PEROLA S.A (07.702.571/0001-17)

Ementa:

Recurso Administrativo. Envio dos autos ao poder concedente.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - remeter os presentes autos ao Ministério da Infraestrutura (MINFRA), para que,
conforme o caso, examine o conteúdo da peça recursal formulada pela empresa PÉROLA S.A. (SEI
nº 1374824), e, sobre ela, decida o que for de direito; e

II - cientificar a empresa PÉROLA S.A. acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 755-2021-ANTAQ

Processo: 50300.010042/2021-85

Parte: NAVEGAÇÃO RONDON LTDA (84.615.616/0001-67)

Ementa:

Pedido de reajuste de preços. Aprovação com ressalvas. Orientações quanto a futuros
requerimentos.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - aprovar o pedido de reajuste de preços formulado pela empresa NAVEGAÇÃO
RONDON LTDA., CNPJ nº 84.615.616/0001-67, com ressalvas das jus fica vas apresentadas para a
majoração das tarifas, com as seguintes correções a serem providenciadas para futuros
requerimentos:

a) escrituração contábil: envio de Demonstração Contábil específica para a linha,
contendo o Demonstra vo de Resultado do Exercício (DRE) e o Plano de Contas anual para o período
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do reajuste;

b) análise de preços: memória de cálculo do reajuste, contemplando eventuais fatos
extraordinários que tenham impactado o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, o detalhamento
dos custos e a alteração de demanda do período;

c) nos o cios enviados pela empresa à ANTAQ, deverá haver iden ficação, o nome da
pessoa que assinou o documento, embaixo da assinatura.

II - encaminhar os autos à Superintendência de Regulação para envio de comunicação à
empresa para que tome providências decorrentes da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 756-2021-ANTAQ

Processo: 50300.015405/2021-79

Parte: OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS (45.135.456/0001-05)

Ementa:

Pedido de reajuste de preços. Enquadramento da linha de travessia no nível de
mercado "não compe vo". Possibilidade de majoração de tarifas antes da análise conclusiva da
ANTAQ.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - informar à empresa OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS - ME que:

a) a linha travessia de veículos Carneirinho (MG) / Santa Alber na (SP) - Estrela da
Barra enquadra-se no nível de mercado "não compe vo", o que significa que a liberdade de preços
nesse mercado será mitigada para a justa e módica prestação do serviço essencial à população;

b) a majoração das tarifas requeridas pode ser aplicada antes da análise conclusiva
desta Agência, que inves gará se os mo vos alegados para a elevação dos preços foram decorrentes
de despesas racionáveis e que sejam lícitas para serem suportadas pelos usuários do serviço público;
e

c) as informações que mo varam o reajuste, assim como os preços a serem majorados,
devem ser enviados a esta Agência no prazo regulamentar de comunicação dos usuários.

II - encaminhar os autos à Superintendência de Regulação para envio de comunicação à
empresa OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS - ME nos termos do O cio-MINUTA GRI (SEI nº 1416995) e
para que tome providências decorrentes da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 757-2021-ANTAQ

Processo: 50300.006208/2021-69

Parte: ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A (01.317.277/0001-05)

Ementa:
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Análise da aderência da tabela de preços de terminal de uso privado à Resolução
Norma va-ANTAQ nº 34/2019. Necessidade de que as rubricas rela vas ao trânsito aduaneiro
observem a definição regulatória do Serviço de Segregação e Entrega de contêineres - SSE.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - determinar à empresa ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. que a descrição das
rubricas rela vas ao trânsito aduaneiro, especificamente as rubricas relacionadas no item "12
MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS", observe a definição regulatória do Serviço de Segregação e
Entrega de contêineres - SSE, disposta na Resolução Norma va-ANTAQ nº 34, de 17 de agosto de
2019; e

II - cientificar a empresa interessada acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 758-2021-ANTAQ

Processo: 50300.019317/2021-46

Parte: R. B. DE OLIVEIRA (11.340.519/0001-35)

Ementa:

Solicitação de outorga de autorização para operar como Empresa Brasileira de
Navegação (EBN). Deferimento.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - expedir Termo de Autorização em favor do empresário individual R. B. DE OLIVEIRA,
CNPJ nº 11.340.519/0001-35, com sede em São Gonçalo do Amarante/CE, para operar como Empresa
Brasileira de Navegação (EBN) na prestação de serviços de transporte, na navegação de Apoio
Portuário, operando exclusivamente com embarcações com potência de até 2.000 (dois mil) HP, com
fulcro na Resolução Normativa-ANTAQ nº 05/2016;

II - cientificar o requerente acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 759-2021-ANTAQ

Processo: 50300.010942/2021-22

Parte: TERMINAL FRONTEIRA NORTE - LOGISTICA S.A. (23.771.214/0001-67),
NAVEGAÇÕES UNIDAS TAPAJOS S/A (11.338.257/0001-74)

Ementa:

Pedido de transferência de titularidade de Contrato de Adesão. Manifestação favorável.
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Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - opinar pela aprovação da transferência de tularidade do Contrato de Adesão nº 13,
de 27 de março de 2014, (SEI nº 1433513) em que atualmente figura como tular da
autorização a empresa TERMINAL FRONTEIRA NORTE - LOGÍSTICA S.A, CNPJ nº 23.771.214/0001-
67 (Terceiro Termo Adi vo - SEI nº 1433519), para a interessada NAVEGAÇÕES UNIDAS TAPAJÓS S.A,
CNPJ nº 11.338.257/0001-74;

II - encaminhar os autos à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários
(SNPTA), para as providências subsequentes dentro de sua esfera de competência na qualidade de
Poder Concedente; e 

III - cientificar as interessadas acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 760-2021-ANTAQ

Processo: 50300.002809/2021-01

Parte: H. C. PANTOJA BARRA EIRELI (28.739.802/0001-37)

Ementa:

Pedido de registro de instalação de apoio portuário. Deferimento condicionado à
emissão de Termo de Liberação de Operação.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - autorizar o registro da instalação portuária de apoio ao transporte aquaviário,
denominada “Posto Deus é Fiel II”, localizada no cais do município de Cametá/PA
(coordenadas: 2°14'59.70"S La tude, 49°29'52.34"O Longitude), de tularidade da empresa H.C
PANTOJA BARRA EIRELI, CNPJ nº 28.739.802/0001-37, em consonância com o disposto no inciso I do
art. 2º da Resolução Norma va-ANTAQ nº 13, condicionado à emissão de Termo de Liberação de
Operação, conforme Resolução Normativa-ANTAQ nº 13;

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, Órgão de Meio Ambiente, bem como da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP; e

III - cientificar a empresa interessada acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 761-2021-ANTAQ

Processo: 50300.003596/2019-10

Parte: FEDERACAO NACIONAL DAS OPERACOES PORTUARIAS (00.146.021/0001-10)
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Parte: FEDERACAO NACIONAL DAS OPERACOES PORTUARIAS (00.146.021/0001-10)

Ementa:

Pedidos de Reconsideração. Conhecimento em respeito ao direito de pe ção.
Provimento. Obrigação de filiação e contribuição ao OGMO.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - não conhecer dos Pedidos de Reconsideração formulados pela Federação Nacional
das Operações Portuárias (FENOP) e pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do
Porto de Itajaí/SC (OGMO-Itajaí), em face do disposto no Acórdão nº 257-2020-ANTAQ, eis que
intempestivo;

II - receber os referidos pedidos de reconsideração em respeito ao direito de pe ção
tutelado pelo inciso XXXIV do art. 5º da Cons tuição Federal e, no mérito, conceder-lhe provimento, no
sentido de reconhecer que:

a) todos os operadores portuários pré-qualificados pelas respec vas autoridades
portuárias para exercerem as a vidades elencadas taxa vamente no art. 40 da Lei nº 12.815/2013,
geridos pelo OGMO, estão obrigados à filiação ao OGMO;

b) somente os operadores portuários filiados ao OGMO lhe devem contribuições de
qualquer ordem ou natureza; e

c) firmar o entendimento de que a filiação dos operadores portuários pré-qualificados
que se enquadrem no item "a" autoriza o Órgão Gestor de Mão de Obra a realizar as cobranças das
mensalidades voltadas a custear as despesas fixas do OGMO, a par r da emissão de cer ficado e
durante a sua validade, observada a necessidade de o operador ser cien ficado acerca da cobrança
em questão no momento da pré-qualificação junto à Autoridade Portuária.

III - res tuir a matéria, para revisão de o cio, ao relator do Acórdão nº 452-2021-
ANTAQ, processo 50300.010351/2016-98, tendo em vista o entendimento firmado no inciso II da
presente deliberação; e

IV - cien ficar a empresa TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA LTDA, a Federação Nacional das
Operações Portuárias (FENOP) e Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do
Porto de Itajaí/SC (OGMO-Itajaí) acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 762-2021-ANTAQ

Processo: 50300.010296/2021-01

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Ementa:

Estudo sobre Vias Economicamente Navegadas 2020 - VEN 2020. Aprovação.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:
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I - aprovar o Estudo VEN 2020 (SEI nº 1454354) e a Apresentação VEN 2020 (SEI
nº 1454356);

II - declarar cumprido o item "P7" da Agenda Plurianual de Estudos da ANTAQ - 2021-
2024; e

III - determinar que seja promovida a ampla divulgação do estudo ora aprovado.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 763-2021-ANTAQ

Processo: 50300.020606/2021-98

Parte: R A MACIEL (05.205.097/0001-92)

Ementa:

Solicitação de outorga de autorização para operar como Empresa Brasileira de
Navegação (EBN). Deferimento.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - expedir Termo de Autorização em favor do empresário individual R A MACIEL, CNPJ nº
05.205.097/0001-92, sediado em São Gabriel da Cachoeira/AM, para operar como Empresa Brasileira
de Navegação (EBN) na prestação de serviços de transporte e passageiros, na navegação interior de
percurso longitudinal, na Região Hidrográfica Amazônica, entre os municípios de Manaus/AM e
Santarém/PA, nos termos da Resolução-ANTAQ nº 912/2007;

II - cientificar o requerente acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 764-2021-ANTAQ

Processo: 50300.012303/2021-00

Parte: TRIUNFO LOGISTICA LTDA (29.355.260/0001-61)

Ementa:

Consulta sobre Edital de Licitação e Contrato de Arrendamento C-DEPJUR nº 072/97.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - conhecer da consulta formulada pela empresa TRIUNFO LOGÍSTICA LTDA. para
prestar-lhe os seguintes esclarecimentos:

a) o contrato de Arrendamento C-DEPJUR nº 072/1997, Cláusula Primeira, XXV, não veda
a movimentação de "insumos", sendo o rol trazido exemplifica vo e não taxa vo, haja vista tratar de
“produtos decorrentes da atividade siderúrgica e metalúrgica, dentre outros”;
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b) os produtos siderúrgicos citados não se restringem aos produtos siderúrgicos finais,
quais sejam, aços planos e longos, mas também incluem os insumos para fabricação de aço, como
sínter, coque e seus derivados, bem como os produtos intermediários como ferro-gusa, ferro-esponja e
aço bruto; e

c) estando os produtos inseridos no objeto contratual, a parcela variável do
arrendamento remunera adequadamente por sua movimentação.

II - cientificar a interessada acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 765-2021-ANTAQ

Processo: 50300.000376/2020-60

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Ementa:

Proposta de alteração da norma constante da Portaria nº 267-
DG/ANTAQ. Estabelecimento das competências e o detalhamento dos procedimentos para os
trabalhos de revisão e consolidação dos atos norma vos inferiores a Decreto no âmbito da ANTAQ.
Aprovação.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - aprovar a minuta de Portaria SRG 1478077 que altera a norma constante da Portaria
nº 267-DG/ANTAQ, de 25 de setembro de 2020, que estabelece as competências e o detalhamento
dos procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação dos atos norma vos inferiores a
Decreto no âmbito da ANTAQ; e

II - retornar os presentes autos à Superintendência de Regulação - SRG, em
prosseguimento.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 766-2021-ANTAQ

Processo: 50300.007607/2019-22

Parte: CONVICON CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A (06.013.760/0001-10)

Ementa:

Processo administra vo sancionador. Subsistência do auto de infração. Aplicação de
multa pecuniária.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - declarar subsistente o Auto de Infração nº 004138-6, lavrado pela Unidade Regional
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de Belém (UREBL);

II - aplicar a penalidade de multa à empresa CONVICON CONTEINERES DE VILA DO
CONDE S.A., CNPJ 06.013.760/0001-10, na forma do inciso II do art. 78-A da Lei nº 10.233/2001, no
valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), pela prá ca da infração capitulada no
inciso XXXVIII do art. 32 da Resolução-ANTAQ nº 3.274, consubstanciada no fato de apresentar
suas Demonstrações Contábeis de 2017 e 2018 sem segregação contábil das obras, instalações e
equipamentos portuários decorrente dos inves mentos já realizados, descumprindo o Parágrafo Único
da Cláusula Décima "DAS OBRIGAÇÕES DA ARRENDATÁRIA" do 8º Termo Adi vo ao Contrato de
Arrendamento nº 14/2003, além de não atender ao estabelecido nos itens 72, 73, 74, 76 e 77 do
Manual de Análise e Fiscalização do Projeto Execu vo em Arrendamentos Portuários, aprovado pela
Resolução-ANTAQ nº 5.408, alterado por meio da Resolução-ANTAQ nº 6.697; e

III - cien ficar CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S.A acerca da presente
decisão. 

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 767-2021-ANTAQ

Processo: 50001.063605/2021-11

Parte: PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (18.398.145/0001-58), HAPAG-LLOYD
BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA (96.452.545/0001-08), B&M LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA (07.720.307/0001-06)

Ementa:

Denúncia com pedido cautelar. Desistência do pedido cautelar. Res tuição dos autos
para Unidade Regional visando à instrução de mérito.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - acolher o pedido de renúncia formulado por PREXX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
LTDA, no que tange exclusivamente à solicitação de aplicação de medidas cautelares, nos termos do
art. 51 da lei 9.784/1999;

II - res tuir os autos à Unidade Regional de São Paulo (URESP), visando à instrução
exauriente da denúncia, no que diz respeito aos demais pedidos, que não foram objeto da presente
deliberação; e

III - cientificar as interessadas acerca da presente decisão. 

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 768-2021-ANTAQ

Processo: 50300.021212/2021-57

Parte: AMBIVISION NAVEGAÇÃO LTDA (43.385.641/0001-14)

Ementa:
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Solicitação de outorga de autorização para operar como Empresa Brasileira de
Navegação (EBN). Deferimento.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - expedir o Termo de Autorização em favor da empresa AMBIVISION NAVEGAÇÃO
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 43.385.641/0001-14, com sede no Rio de Janeiro/RJ, para operar
como Empresa Brasileira de Navegação (EBN) na prestação de serviços de transporte na navegação de
Apoio Portuário, operando exclusivamente com embarcações com potência de até 2.000 (dois mil) HP,
com fulcro na Resolução Normativa-ANTAQ nº 05/2016; e

II - cientificar a requerente acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 769-2021-ANTAQ

Processo: 50300.020825/2021-77

Parte: BERRIOS - TRANSPORTE POR NAVEGACAO LTDA (21.116.414/0001-50)

Ementa:

Solicitação de outorga de autorização para operar como Empresa Brasileira de
Navegação (EBN). Deferimento.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - autorizar a expedição do Termo de Autorização em favor da empresa BERRIOS -
TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 21.116.414/0001-50, com sede
em Manaus/AM, para operar como Empresa Brasileira de Navegação (EBN) na prestação de serviços
de transporte de carga geral, granel sólido e contêiner na navegação interior de percurso longitudinal
interestadual, na Região Hidrográfica Amazônica, nos trechos interestaduais de competência da
União, com fulcro na Resolução-ANTAQ nº 1.558/2009;

II - estabelecer o prazo de noventa dias para que a autorizada encaminhe
a documentação de propriedade defini va das embarcações apresentadas, com fulcro na Deliberação-
DG ANTAQ nº 20/2020, sob pena do cancelamento da homologação do pleito perante a Agência e da
aplicação das sanções administrativas cabíveis no caso de inadimplemento;

III - encaminhar os autos à Superintendência de Outorgas (SOG) para que acompanhe o
cumprimento do disposto no inciso anterior; e

IV - cientificar a requerente acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 770-2021-ANTAQ

Processo: 50300.019068/2020-16
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Processo: 50300.019068/2020-16

Parte: CARAMURU ALIMENTOS S.A (00.080.671/0001-00)

Ementa:

Pedido de registro de instalação de apoio ao transporte aquaviário. Deferimento.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - deferir o registro de instalação de apoio ao transporte aquaviário solicitado pela
empresa CARAMURU ALIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 00.080.671/0001-00, referente à
instalação portuária localizada na margem direita do canal de Santana, s/nº, Ilha de Santana,
Santana/AP, com fulcro no inciso V do art. 2º da Resolução Normativa-ANTAQ nº 13/2016;

II - determinar que a Interessada apresente à ANTAQ a cer dão de Disponibilidade do
espaço sico em águas públicas, no prazo de até 12 meses a contar da autorização do referido
registro;

III - ressaltar que o registro ora deferido não desonera a 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;

IV - determinar à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades
Regionais (SFC), desta Agência, o acompanhamento do cumprimento do ar go 3º da
Resolução Normativa-ANTAQ nº 13/2016, no que couber; e

V - cientificar a requerente acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 771-2021-ANTAQ

Processo: 50300.021270/2021-81

Parte: T. A. DE OLIVEIRA SERVICOS DE NAVEGACAO (23.568.184/0001-96)

Ementa:

Pedido de reajuste de preços. Linha de transporte inserida em mercado compe vo.
Possibilidade de majoração de tarifas sem a necessidade da análise de preços pela Agência.
Obrigatoriedade de envio dos preços a serem majorados e da motivação do reajuste.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - conhecer da comunicação de reajuste de preços protocolada pela empresa T. A. DE
OLIVEIRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO referente aos serviços prestados na linha de transporte de
passageiros e carga na navegação interior de percurso longitudinal interestadual entre os municípios
de Porto Velho/RO e Manicoré/AM, para informar que a Agência não vislumbra óbices ao feito, dado
que a referida linha se enquadra no nível de mercado compe vo, vigorando a liberdade de preços
preconizada no art. 45 da Lei nº 10.233/2001;
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II - ressaltar que, nada obstante a linha de transportes estar enquadrada em nível de
mercado compe vo, a empresa não fica dispensada de comunicar aos usuários e à ANTAQ os preços
a serem majorados, bem como as razões que fundamentaram o reajuste, com atenção ao prazo
regulamentar de 30 dias de antecedência, sendo vedada a abusividade de preços;

III - encaminhar os autos à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das
Unidades Regionais para apuração do descumprimento da obrigação norma va de envio dos dados de
movimentação dos serviços prestados por parte das empresas que operam a linha de transporte
longitudinal de passageiros entre Porto Velho/RO e Manicoré/AM e possível incursão na infração
prevista no inciso XXIII do art. 20 da Resolução-ANTAQ nº 912/2007; e

IV - cien ficar a empresa T. A. DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO acerca da
presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 772-2021-ANTAQ

Processo: 50300.014326/2021-41

Parte: ADEMIR DOS SANTOS (19.542.982/0001-71)

Ementa:

Pedido de reajuste de preços. Análise de justa causa das alegações. Incompetência da
ANTAQ para análise no trecho realizado dentro do mesmo estado. Aprovação, com ressalvas, do
reajuste no trecho enquadrado em nível de preço jus ficável, com correções a serem providenciadas
por ocasião dos futuros requerimentos de elevação de preços. Reprovação do pedido de reajuste por
ausência de jus fica vas capazes de demonstrar a razoabilidade de sua realização em patamar
superior a outro trecho semelhante.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - informar que a análise do pedido de reajuste de preços dos serviços de transporte
aquaviário prestados entre Barra do Guarita (RS) e Basílio da Gama (RS) não se encontra sob a
competência desta Agência, uma vez que realizados dentro do mesmo estado;

II - aprovar, com ressalvas, o pedido de reajuste de preços dos serviços de transporte
aquaviário prestados na linha de travessia entre Barra do Guarita ou Basílio da Gama (RS) e Itapiranga
(SC) para o valor de R$ 3,00, posto que a análise resultou no enquadramento de nível de preço
jus ficável, devendo ser providenciadas as seguintes correções por ocasião dos futuros requerimentos
de elevação de preços:

a) Escrituração contábil: envio de Demonstração Contábil específica para a linha,
contendo o Demonstra vo de Resultado do Exercício (DRE) e o Plano de Contas anual para o período
do reajuste;

b) Análise de preços: memória de cálculo do reajuste, contemplando eventuais fatos
extraordinários que tenham impactado o equilíbrio econômico financeiro da empresa, o detalhamento
dos custos e a alteração de demanda do período;

c) Porte empresarial: comprovação da compa bilidade entre o enquadramento fiscal da
empresa e sua estrutura econômico-financeira;
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d) Faturamento e capacidade operacional: demonstração da compa bilidade entre o
enquadramento fiscal da empresa e sua receita bruta anual aferida pela venda de passagens; e

e) Plano de Manutenção: u lização de Plano de Manutenção periódico dos a vos
envolvidos na prestação de serviço, contendo os custos incorridos e a frequência das manutenções;

III - reprovar o pedido de reajuste de preços referente aos serviços de transporte
aquaviário prestados entre Barra do Guarita (RS) ou Basílio da Gama (RS) e Porto do Nunes em
Itapiranga (SC) para o valor de R$ 4,00, posto que não foram apresentados a mo vação e
os documentos que justifiquem o aumento do preço pleiteado;

IV - determinar à requerente que nos próximos pedidos de reajuste encaminhe as
informações de movimentação da EBN nas linhas de travessia pleiteadas, tendo em vista sua
essencialidade para a análise realizada pela Agência; 

V - encaminhar os autos à Superintendência de Fiscalização e Coordenação das
Unidades Regionais (SFC) para conhecimento do resultado dos entendimentos ora aprovados; e 

VI - cientificar a interessada acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 773-2021-ANTAQ

Processo: 50300.016933/2019-21

Parte: BANDEIRANTES DEICMAR LOGÍSTICA INTEGRADA S.A

Ementa:

Reequilíbrio econômico-financeiro de Contrato de Arrendamento. Deferimento parcial.
Reconhecimento da realização de inves mentos em decorrência de determinação oriunda da Receita
Federal do Brasil como evento ensejador de desequilíbrio. Não reconhecimento da decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) que afastou a imunidade recíproca para empresa privada arrendatária de imóvel
público, fazendo-se incidir a obrigação de pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU),
como evento ensejador de desequilíbrio.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - deferir parcialmente o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro referente ao
Contrato de Arrendamento DP/42.2000, de tularidade da empresa BANDEIRANTES DEICMAR
LOGÍSTICA INTEGRADA S.A. junto à atual Autoridade Portuária de Santos S.A., que tem por objeto a
exploração de área no Porto Organizado de Santos/SP, decidindo por:

a) reconhecer como evento ensejador de desequilíbrio a realização de inves mentos
pela arrendatária em decorrência de determinação da Receita Federal do Brasil (RFB), consoante a
In mação 59/2014-002, limitando-os às facilidades requisitadas pelo órgão fiscal (prédio
administra vo e estacionamento) e aos inves mentos que não se caracterizem como relacionados à
manutenção obrigatória para adequada operacionalidade do terminal e que porventura sejam
reconhecidos como vantajosos, oportunos e convenientes ao interesse público, considerando sua
reversão ao patrimônio do porto quando da entrega da área;

b) dispensar como evento ensejador de desequilíbrio a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) que afastou a imunidade recíproca para empresa privada arrendatária de imóvel público,
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fazendo-se incidir a obrigação de pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), tendo em
vista a previsão contratual quanto às responsabilidades fiscais e tributárias da empresa vis-à-vis às
conclusões alcançadas no âmbito do julgado pelo STF, que atestou os efeitos de repercussão geral e
os reflexos retroativos da constitucionalidade da cobrança da referida rubrica;

II - encaminhar os autos à Superintendência de Outorgas (SOG) para apuração dos
inves mentos apontados no item ‘a’ do disposi vo anterior desta decisão e cálculo final do montante
a ser considerado para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro referente ao contrato em
tela;

III - encaminhar os autos à Procuradoria Federal junto à ANTAQ (PFA) para adoção das
eventuais providências cabíveis no âmbito da Ação nº 1063414-71.2020.4.01.3400; e

IV - cien ficar a empresa BANDEIRANTES DEICMAR LOGÍSTICA INTEGRADA S.A., a
Autoridade Portuária de Santos S.A. e a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários
(SNPTA) acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 774-2021-ANTAQ

Processo: 50300.009131/2021-89

Parte: : ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CBMC EMPRESA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES LTDA, SULOG - SUAPE LOGISTICA S/A (11.166.491/0001-61), SUAPE COMPLEXO
INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS (11.448.933/0001-62)

Ementa:

Pedido de reconsideração. Provimento. Revogação da Deliberação-DG nº 132/2021.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - deferir o Pedido de Reconsideração protocolado pelas empresas SULOG - SUAPE
LOGÍSTICA S.A. ("SULOG"), PTP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ("E-LOG") e CONE LOG
S.A. ("CONE LOG") mediante o documento SEI nº 1418948, cujo obje vo visa à revogação da decisão
prolatada pela Diretoria Colegiada da ANTAQ nos termos da Deliberação-DG nº 132/2021 (SEI
nº 1339422), tendo em vista a prevalência do entendimento de que a organização do fluxo de
mercadorias, veículos, unidades de cargas e de pessoas compete precipuamente à Administração dos
Portos Organizados, consoante previsão dada pela alínea "b" do inciso II do art. 18 da Lei nº
12.815/2013, conjugada com o que dispõe o inciso I do art. 4º do Decreto nº 8.033/2013, não cabendo
intervenção desta Agência Reguladora no presente caso, por não restarem presentes elementos
suficientes que denotem indícios de abusividade ou ilegalidade na conduta pra cada por Suape -
Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros;

II - cien ficar as empresas ASA Indústria e Comércio Ltda; CBMC Empresa de Materiais
de Construções Ltda; Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros; Sulog - Suape
Logís ca S.A. ("Sulog"); PTP Empreendimentos e Par cipações Ltda ("E-Log"); e Cone Log S.A. ("Cone
Log") acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.
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ACÓRDÃO Nº 775-2021-ANTAQ

Processo: 50300.014796/2021-12

Parte: SHINERAY DO BRASIL S/A, BCI COMERCIALIZADORA S/A, BCI BRASIL CHINA
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A, PLATINUM TRADING S/A, SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS (11.448.933/0001-62)

Ementa:

Revogação de medida cautelar adotada pela ANTAQ para permi r que empresas
recebessem os veículos sob sua responsabilidade em seus pá os par culares, sem a necessidade de
utilização dos pátios de triagem autorizados pelo Porto de Suape.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - deferir o pedido formulado por Suape - Complexo Industrial Portuário Governador
Eraldo Gueiros, suspendendo os efeitos da medida cautelar proferida mediante o Acórdão nº 502-
2021-ANTAQ (SEI nº 1422501), que havia permi do que as empresas Shineray do Brasil S.A., BCI
Comercializadora S.A., BCI Brasil China Importadora e Distribuidora S.A. e Pla num Trading S.A.
pudessem receber os veículos sob a sua responsabilidade em seus pá os par culares, tendo em vista
a prevalência do entendimento de que a organização do fluxo de mercadorias, veículos, unidades de
cargas e de pessoas compete precipuamente à Administração dos Portos Organizados, consoante
previsão dada pela alínea "b" do inciso II do art. 18 da Lei nº 12.815/2013, conjugada com o que
dispõe o inciso I do art. 4º do Decreto nº 8.033/2013, não cabendo intervenção desta Agência
Reguladora no presente caso, por não restarem presentes elementos suficientes que denotem indícios
de abusividade ou ilegalidade na conduta pra cada por Suape - Complexo Industrial Portuário
Governador Eraldo Gueiros; 

II - deferir o pedido protocolado pelas empresas Suape Logís ca S.A., PTP
Empreendimentos e Par cipações Ltda. e Cone Log S.A. mediante a Pe ção (SEI nº 1451874), para que
seja permi do o ingresso das três empresas no presente Processo, na qualidade de terceiro
interessado, garan ndo-se todas as prerroga vas processuais, ampla defesa e contraditório, em razão
das empresas se enquadrarem nos termos do inciso II do art. 9º da Lei nº 9.784/ 1999;

III - deferir o pedido protocolado pelas empresas Suape Logís ca S.A., PTP
Empreendimentos e Par cipações Ltda e Cone Log S.A. mediante a Pe ção (SEI nº 1451874) para que
seja revista a medida cautelar deferida em favor das empresas Shineray do Brasil S.A., BCI
Comercializadora S.A., BCI Brasil China Importadora e Distribuidora S.A. e Pla num Trading S.A., pelos
motivos já expostos no item "I" deste dispositivo;

IV - deferir parcialmente o pedido de reunião e con nência dos processos
administra vos que abordam os pá os de triagem do Porto Organizado de Suape, tendo em vista que
o Processo nº 50300.016592/2020-27 já se encontra distribuído à Relatoria do Diretor-Geral desta
Agência Reguladora, o que em nada prejudica a prolação de decisão concertada em relação aos
demais Processos correlatos, de nº 50300.009131/2021-89, nº 50300.009503/2021-77 e
nº 50300.010579/2021-45, os quais se encontram reunidos à Relatoria da Diretora Flávia Morais
Lopes Takafashi; e

V - cien ficar as empresas Shineray do Brasil S.A., BCI Comercializadora S.A., BCI Brasil
China Importadora e Distribuidora S.A. e Pla num Trading S.A.; Suape - Complexo Industrial Portuário
Governador Eraldo Gueiros; Sulog - Suape Logís ca S.A.; PTP Empreendimentos e Par cipações Ltda.
e Cone Log S.A. acerca da presente decisão.
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Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 776-2021-ANTAQ

Processo: 50300.010579/2021-45

Parte: TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A, SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS (11.448.933/0001-62)

Ementa:

Revogação de medida cautelar adotada pela ANTAQ para permi r que empresas
recebessem os veículos sob sua responsabilidade em seus pá os par culares, sem a necessidade de
utilização dos pátios de triagem autorizados pelo Porto de Suape.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - deferir o pedido formulado por Suape - Complexo Industrial Portuário Governador
Eraldo Gueiros mediante a Pe ção (SEI nº 1371307) para que seja oportunizado aos Pá os
Credenciados o exercício do contraditório acerca dos fatos ar culados no presente processo em razão
das empresas se enquadrarem nos termos do inciso II do art. 9º da Lei nº 9.784/1999, considerando,
inclusive, este item já atendido, tendo em vista que a Superintendência de Regulação já apreciou no
bojo da Nota Técnica nº 199/2021/GRP/SRG o Pedido de Reconsideração interposto por essas
empresas mediante o documento (SEI nº 1372339);

II - deferir o pedido de revogação da Deliberação-DG nº 154/2021 (SEI nº 1362986)
protocolado por Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, suspendendo os
efeitos da medida cautelar que havia permi do que a empresa TDC Distribuidora de Combus veis S.A.
pudesse receber os veículos sob a sua responsabilidade em seu pá o par cular, tendo em vista a
prevalência do entendimento de que a organização do fluxo de mercadorias, veículos, unidades de
cargas e de pessoas compete precipuamente à Administração dos Portos Organizados, consoante
previsão dada pela alínea "b" do inciso II do art. 18 da Lei nº 12.815/2013, conjugada com o que
dispõe o inciso I do art. 4º do Decreto nº 8.033/2013, não cabendo intervenção desta Agência
Reguladora no presente caso, por não restarem presentes elementos suficientes que denotem indícios
de abusividade ou ilegalidade na conduta pra cada por Suape - Complexo Industrial Portuário
Governador Eraldo Gueiros;

III - deferir o pedido protocolado pelas empresas Suape Logís ca S.A., PTP
Empreendimentos e Par cipações Ltda; e Cone Log S.A. mediante a Pe ção (SEI nº 1372339), para que
seja permi do o ingresso das três empresas no presente Processo, na qualidade de terceiro
interessado, garan ndo-se todas as prerroga vas processuais, ampla defesa e contraditório, em razão
das empresas se enquadrarem nos termos do art. 9º, inciso II da Lei nº 9.784, de 1999;

IV - indeferir o pedido protocolado pelas empresas Suape Logís ca S.A., PTP
Empreendimentos e Par cipações Ltda; e Cone Log S.A. mediante a Pe ção (SEI nº 1372339) para que
seja reconhecida a falta de competência da ANTAQ para dispor a respeito de norma vos das
Autoridades Portuárias que versem exclusivamente aos atos de gestão, posto que eventuais
abusividades e ilegalidades incorridas pelas autoridades portuárias são passíveis de serem
fiscalizadas pela ANTAQ com base na previsão legal positivada pelo art. 20 da Lei nº 10.233/2001;

V - cien ficar a empresa TDC Distribuidora de Combus veis S.A.; Suape - Complexo
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Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros; Sulog - Suape Logís ca S.A., PTP Empreendimentos e
Participações Ltda. e Cone Log S.A. acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 777-2021-ANTAQ

Processo: 50300.009503/2021-77

Parte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ARMADORES DE CABOTAGEM - ABAC
(30.028.880/0001-75)

Ementa:

Ques onamentos quanto a prejuízos causados pela criação de pá os de triagem pelas
autoridades portuárias. Autonomia das autoridades portuárias para dispor sobre a organização do
fluxo de mercadorias, veículos, unidades de cargas e pessoas. Ausência de elementos que denotem
indícios de abusividade ou ilegalidade. Em caso de terceirização dos serviços prestados por meio da
criação dos pá os de triagem, o regime de cobrança deve se dar em ambiente de liberdade de preços,
não sendo permitida a cobrança da rubrica 'Utilização da Infraestrutura Terrestre'.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - conhecer do requerimento da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem
(ABAC), exarado no O cio nº 015/2021 (SEI nº 1333368), quanto à análise a respeito dos supostos
prejuízos gerados pelo pá o de triagem, especialmente o implementado pela Autoridade de Portuária
de SUAPE, às cargas mul modais de container movimentadas pelos armadores de cabotagem, as
quais obedecem a fixação de horário pré-agendado, posto que atendidos os pressupostos de
admissibilidade;

II - no mérito, declarar que Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo
Gueiros dispõe de autonomia para dispor sobre a organização do fluxo de mercadorias, veículos,
unidades de cargas e de pessoas, consoante previsão dada pela alínea "b" do inciso II do art. 18 da Lei
nº 12.815/2013, conjugada com o que dispõe o inciso I do art. 4º do Decreto nº 8.033/2013, não
cabendo intervenção desta Agência Reguladora no presente caso, por não restarem presentes
elementos suficientes que denotem indícios de abusividade ou ilegalidade na conduta pra cada por
Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros;

III - declarar que se a formatação adotada por Suape para a organização do fluxo de
veículos consis u na terceirização dos serviços prestados a terceiros por meio da criação dos pá os
de triagem, que o regime de cobrança deve se dar em ambiente de liberdade de preços, não sendo
permi da a cobrança em duplicidade considerando a rubrica prevista no item 1.2.1 da Tabela "III" -
U lização da Infraestrutura Terrestre - a qual não deverá ser aplicada, ainda que conste de seu quadro
tarifário;

IV - encaminhar os autos à Superintendência de Regulação para que apure junto à
Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros:

a) as razões pelas quais fora conferida isenção da obrigatoriedade de passagem pelos
pá os de triagem a alguns pos de veículos, encaminhando em seguida os resultados ob dos
novamente para deliberação da Diretoria Colegiada da ANTAQ;

b) eventual cobrança em duplicidade dos valores pagos para u lização dos serviços
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prestados nos pá os de triagens e da rubrica prevista no item 1.2.1 da Tabela "III" - U lização da
Infraestrutura Terrestre - constante do quadro tarifário do porto organizado.

V - cien ficar a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem (ABAC) e Suape -
Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 778-2021-ANTAQ

Processo: 50300.007420/2021-43

Parte: PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS (33.000.167/0001-01)

Ementa:

Arbitragem regulatória rela va à ocupação e uso de duto de transporte de GLP no Porto
Organizado de Santos. Reconhecimento do direito de uso. Regularidade da ocupação da área.
Dispensa de celebração de contrato de servidão de passagem.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - conhecer do pedido demandado pela empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A;

II - no mérito, reconhecer o direito de uso pela Petrobrás da área em que se localiza o
Duto com diâmetro de 6 polegadas de transporte de GLP (GLP-duto) de sua propriedade;

III - informar à Autoridade Portuária de Santos - Santos Port Authority - SPA que a
ocupação da referida área se encontra devidamente regular, dispensando a celebração de contrato de
servidão de passagem nos moldes dispostos pela Resolução Normativa-ANTAQ nº 7/2016; e 

IV - cientificar a empresa acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 779-2021-ANTAQ

Processo: 50300.013186/2021-93

Parte: SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAI (00.662.091/0001-20)

Ementa:

Consulta sobre uso parcial de área a ser alfandegada. Ausência de óbices por parte da
ANTAQ.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - conhecer da consulta formulada pela Superintendência do Porto de Itajaí - SPI, para
informar-lhe que não há óbices por parte desta Agência Reguladora quanto ao alfandegamento do
espaço anexo ao Centreventos Luiz Henrique da Silveira, localizado na Av. Victor Konder, nº 303,
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Centro, no município de Itajaí/SC;

II - declarar ciência da u lização do referido espaço como recep vo de passageiros e
bagagens provenientes ou destinados do Porto Organizado de Itajaí/SC; e

III - cientificar a interessada acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 780-2021-ANTAQ

Processo: 50300.005595/2019-00

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Ementa:

Proposta de revisão e aperfeiçoamento do modelo quan ta vo de risco e das diretrizes
e critérios u lizados para a elaboração do Plano Anual de Fiscalização (PAF) referente ao exercício de
2022, em consonância com o Plano Plurianual de Fiscalização (PPF) 2020-2023. Aprovação.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - aprovar o Plano Anual de Fiscalização (PAF) 2022 da ANTAQ, bem como a revisão e o
aperfeiçoamento do modelo quan ta vo de risco e das diretrizes e critérios u lizados para
sua elaboração, nos termos da Nota Técnica nº 9/2021/GPF/SFC, da Nota Técnica nº 10/2021/GPF/SFC
e do Cronograma PAF 2022 (SEI nº 1447240); e

II - cien ficar a Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades
Regionais (SFC) acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 781-2021-ANTAQ

Processo: 50300.012882/2018-87

Parte: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO CODESA (27.316.538/0001-66),
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Ementa:

Retificação de erro material do Acórdão nº 668-2021-ANTAQ.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - re ficar o Acórdão nº 668-2021-ANTAQ, para que onde se lê "Auto de Infração nº
3754-0", leia-se "Auto de Infração nº 3604-8"; e

II - cien ficar a Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) acerca da presente
decisão.
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Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 782-2021-ANTAQ

Processo: 50300.005708/2021-83

Parte: CONVICON CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A (06.013.760/0001-10)

Ementa:

Pleito de ampliação de área com aporte de inves mentos. Dispensa da análise de
reequilíbrio econômico-financeiro de Contrato de Arrendamento uma vez que a expansão da área
arrendada não alterara substancialmente os resultados da exploração da instalação portuária.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I - dispensar, com fundamento no § 1º do ar go 36 da Portaria nº 530-MINFRA, de 13 de
agosto de 2019, a análise de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Arrendamento nº
14/2003, uma vez que a expansão da área arrendada não alterara substancialmente os resultados da
exploração da instalação portuária;

II - encaminhar os presente autos à Secretaria Nacional de Portos e Transportes
Aquaviários (SNPTA), do Ministério da Infraestrutura, para providências no âmbito de suas
competências legais; e

III - cientificar a empresa CONVICON CONTÊINERES VILA DO CONDE S.A. e a Companhia
Docas do Pará (CDP), acerca da presente decisão.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 783-2021-ANTAQ

Processo: 50300.017851/2021-18

Parte: MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA ( 37.115.342/0001-67)

Ementa:

Desesta zação do Porto Organizado de São Sebas ão/SP. Autorização da abertura de
consulta e audiência públicas para a realização de certame licitatório referente à concessão do Porto
condicionada à ajustes, por parte do Ministério de Infraestrutura, na documentação referente à
exclusão da denominada "Conta Vinculada".

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pela Relatora, em:

I - autorizar a realização de consulta e audiência públicas visando a obtenção de
subsídios para aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos rela vos à realização de certame
licitatório referente à concessão do Porto de São Sebas ão/SP, desde que observadas as seguintes
ressalvas:
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II - que o Ministério de Infraestrutura (MINFRA) promova ajustes nas documentações
referentes à exclusão da denominada Conta Vinculada;

III - que após o recebimento da documentação atualizada pelo MINFRA, a Comissão
Permanente de Licitação de Arrendamentos Portuários da ANTAQ (CPLA) realize os ajustes per nentes
nas minutas de edital e contrato e adote os procedimentos necessários com vistas à abertura das
fases de Consulta e Audiência Públicas.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Diretor Adalberto Tokarski
e a Relatora, Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ACÓRDÃO Nº 784-2021-ANTAQ

Processo: 50300.003433/2021-43

Parte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, CORREGEDORIA

Ementa:

Proposta de Instrução Norma va sobre o gerenciamento, acompanhamento e
supervisão das atividades de correição e de Portaria de delegação de competências. Aprovação.

Acórdão:

Vistos, relatados e discu dos os presentes autos, acordam os Diretores da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, reunidos para a 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada,
realizada em 09/12/2021, ante as razões expostas pelo Relator, Diretor Adalberto Tokarski, que acatou
a proposta apresentada pelo Revisor, Diretor-Geral Eduardo Nery, em:

I - aprovar a Instrução Norma va-MINUTA DG 1478921, com vistas a estabelecer as
diretrizes, procedimentos e atribuições relacionados ao gerenciamento, ao acompanhamento e à
supervisão das a vidades de correição realizadas no âmbito da Corregedoria da ANTAQ -
CRG, visando à melhoria da gestão dessas a vidades e à complementação da norma zação já
prevista na legislação em vigor, adequando-se às orientações do Órgão Central do Sistema de
Correição do Poder Executivo Federal; e

II - aprovar a delegação ao Corregedor da ANTAQ da competência para julgar processos
administra vos disciplinares e aplicar penalidades nas hipóteses de advertência e de suspensão por
até 30 (trinta) dias, nos termos da Portaria-MINUTA CRG 1272096.

Par ciparam da deliberação o Diretor-Geral Eduardo Nery, o Relator, Diretor Adalberto
Tokarski, e a Diretora Flávia Morais Takafashi.

 

ENCERRAMENTO

Às 21 horas e 34 minutos, foi encerrada a Reunião, da qual foi lavrada esta ata, a ser
aprovada pela Diretoria Colegiada.

 

 

PAULO MORUM XAVIER

Secretário-Geral

 

 

EDUARDO NERY MACHADO FILHO
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Diretor-Geral

 

 

ADALBERTO TOKARSKI

Diretor

 

 

FLÁVIA MORAIS LOPES TAKAFASHI

Diretora

Documento assinado eletronicamente por Paulo Morum Xavier, Secretário-Geral, em
20/12/2021, às 16:58, 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 Flavia Morais Lopes Takafashi, Diretora-Geral
Substituta, em 20/12/2021, às 17:38, 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
20/12/2021, às 17:47, 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 Adalberto Tokarski, Diretor, em 17/01/2022, às
11:30, 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 1494554 e o código CRC E8E0CC4F.

 

Referência: Proces s o nº 50300.022925/2021-38 SEI nº 1494554

Ata de Reunião de Diretoria CAPA 1494554         SEI 50300.022925/2021-38 / pg. 33


	Ata de Reunião de Diretoria CAPA 1494554

