Medida Provisória 595 - Portos
Pontos Positivos e Negativos
(subsídios para a discussão)

Reunião FIESC
Florianópolis, 27/ 02/2013

Situação anterior a edição da MP 595/2012
• Novos investimentos paralisados desde 2008: vários projetos
portuários adiados, apesar do constante crescimento da demanda e
do congestionamento nos portos;
• Ambiente regulatório / jurídico inseguro e confuso;
• Restrições

impostas

principalmente

pelo

Decreto

6.620/08

representavam uma forte barreira à instalação de novos terminais
privativos ;
• Disputa comercial do setor de contêineres contaminou os granéis.
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Portos: cargas crescentes
Movimentação Total de Cargas nos Portos Brasileiros
(milhões de toneladas)
Crescimento de
5,5% ao ano

506

529

2001

2002

571

2003

Crescimento Total
no Período - 78%
621

649

2004

2005

693

2006

834

755

768

733

2007

2008

2009

2010

886

900

2011 2012*

* Estimativa Antaq
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Carga crescente sem novos espaços (áreas) portuários
• Novos espaços portuários: nos últimos anos somente uma área
nova (terminal) importante foi licitada - Terminal público de grãos
de São Luís – projeto antigo, mais de 10 anos;
• O aumento da eficiência (técnicas e equipamentos modernos)
dentro de uma mesma área de movimentação possui um limite
técnico.
Carga crescendo + falta de novas áreas para movimentação

= congestionamento + aumento de custos
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Marcos Legais e Ações no Supremo:
• Lei dos Portos (8.630 /93);
• Decreto 6.620 / 2008: restrições ao investimento
1. Carga própria precisa justificar o investimento em terminais
privativos;
2. Carga de terceiros necessita possuir as mesmas características
técnicas, de armazenagem e de movimentação da carga própria que
justificou o investimento;
3. Terminais: movimentação preponderante de carga própria;
4. Carga de terceiros somente pode ser subsidiária e eventual.
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Marcos Legais e Ações no Supremo:

• Resoluções ANTAQ nºs 1.660/2010 e 1.665/2010: repetem as
mesmas restrições ao investimento instituídas pelo Decreto 6620.
• ADPF 139/2007: ação da ABRATEC no supremo contra a ANTAQ
(porque deu a autorização para 4 terminais privados).
• ADIN/1993: ação dos trabalhadores avulsos contra a Lei 8.630/93
(inconstitucionalidade da lei), foi ressuscitada pela ADPF 139
(“amicus curiae”).
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Principais barreiras ao investimento portuário

Principais barreiras ao investimento portuário
• Decreto 6.620/2008
• Resolução ANTAQ 1.695/2010
• ADPF/139 proposta pela ABRATEC
• ADin nº 929/93 proposta pelos trabalhadores portuários
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Principais avanços da Medida Provisória 595
• Revoga a lei 8.630 / 93;
– Apaga o passado (Decreto, Resoluções, ADPF e ADIN)
– Técnica legislativa: Lei Complementar nº 95/98 (dispõe sobre a elaboração e
consolidação das leis);

• Acaba com a distinção entre carga própria e de terceiros;
• Proíbe novos terminais privados dentro da área do porto organizado
(solução para o problema de assimetria de custos) e assegura a
continuidade dos terminais privados já autorizados;
• Define Porto Organizado como “bem público” (reforça a tese de que o
serviço portuário não é um serviço público - não pratica tarifa),
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Principais avanços da Medida Provisória 595
• Autorização dos terminais privados fica prorrogável por períodos sucessivos
(aumenta a segurança do investidor e evita problemas futuros);
• Possibilita a concessão das administrações portuárias à iniciativa privada
conforme lei anterior (8.630);
• Elimina a obrigação da guarda portuária (diminui custos das administrações
portuárias);
• Conselho de Autoridade Portuária (CAP) passa a ser consultivo e
regulamentado por Decreto (abre espaço para as Federações de Indústrias
indicarem representantes). Possibilita a concessão.
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Principais críticas à MP 595
• Artigo 7 – A ANTAQ poderá disciplinar a utilização, por qualquer
interessado, em instalações arrendadas ou explorada pela
concessionária;
• Artigo 10 – A ANTAQ poderá disciplinar a utilização, por qualquer
interessado, em instalações portuárias autorizadas;
• Determina a necessidade de processo seletivo para autorização de
terminais de uso privado, em especial quando a área é privada;
•

Excesso de centralização decisória na SEP .
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Conclusão
Apesar de suas pequenas imperfeições, a MP 595 promove
importantes atualizações na regulação dos portos, dá
segurança jurídica aos 130 terminais privados existentes
e avança na direção de criar um ambiente favorável
aos investimentos, e à participação do setor privado
no setor.
Posição da área técnica: aprovar a MP com seu texto
original e atuar em sua regulamentação (Decretos e
Resoluções). A questão mais importante é revogar
a Lei 8.630 (foi muito importante na década de 90,
mas deu margem aos sérios problemas de hoje).
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Lei dos Portos: uma das principais reformas estruturais
do final do séc. XX
• A retirada do Estado da atividade portuária foi decisiva para:
• A redução dos custos de movimentação (grãos, minérios,
contêineres, carga geral etc.);
• O aumento da produtividade:
» No segmento de contêineres, por exemplo, o
padrão de operação das empresas estatais era de
8 a 10 contêineres por hora.
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Princípios básicos defendidos pelo setor empresarial
durante tramitação da Lei 8.630/93
– Quebrar o monopólio da mão-de-obra avulsa;
– Transferir a operação portuária à iniciativa privada
(capatazia e arrendamento de terminais);
– Permitir que terminais de uso privativo movimentassem
carga de terceiros.

Lei dos Portos: retirada do Estado da movimentação de
cargas + concorrência entre terminais
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Lei dos Portos (8.630/93)
• Art. 4º - Fica assegurado ao interessado o direito de construir,
reformar, ampliar, ......:
§ 2° A exploração da instalação portuária de que trata este artigo far-se-á sob
uma das seguintes modalidades:
I - uso público;
II - uso privativo:
a) exclusivo, para movimentação de carga própria;
b) misto, para movimentação de carga própria e de terceiros.
c) .......
Obs:
1 - Dos quase 130 terminais de uso privativo existentes, a maioria está
habilitada à movimentação de cargas de terceiros;
2 – Terminais de uso privativo existem há bastante tempo (Terminal da Ilha de
Santana – ICOMI/Amapá- Serra do Navio/Dr. Antunes/1957)
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Carga própria e Carga de terceiros:

A Lei dos Portos não estabeleceu
qualquer restrição quanto
à movimentação de carga própria
e de terceiros nos terminais portuários
privativos de uso misto, seja
quanto à quantidade, à qualidade ou
a proporção de cargas a serem movimentadas.
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Decreto 6.620/2008
Artigo 2º Para fins deste Decreto, consideram-se:
Carga de Terceiros - aquela compatível com as características técnicas da
infraestrutura e da superestrutura do terminal autorizado, tendo as mesmas
características de armazenamento e movimentação, e a mesma natureza da carga
própria autorizada que justificou técnica e economicamente o pedido de instalação do
terminal privativo, e cuja operação seja eventual e subsidiária.
Artigo 35º As instalações portuárias de uso privativo destinam-se à realização das
seguintes atividades portuárias:
I - ..........
II – movimentação preponderante de carga própria e, em caráter subsidiário e
eventual, de terceiros, em terminal portuário de uso misto;
III - .................

Qual o sinal dado pelo Decreto ao mercado?
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Restrições ao Investimento Privado:

As restrições impostas pelo Decreto 6.620/08 representam
uma clara barreira à instalação de novos terminais privativos
de uso misto, o que se opõe à maior participação do setor
privado na operação do sistema portuário do País
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Terminais Públicos e Privados: principais diferenças
(1/2)
Uso Público

Uso Privativo

Regime de outorga: arrendamento
(sub-concessão);

Regime de outorga: autorização;

A empresa outorgada não pode se
recusar a prestação do serviço;

Liberdade de atuação;

Licitação: por ser um arrendamento
de área pública existe a necessidade
de licitação;

Não há licitação. É regido pelo direito
Privado. São necessárias licenças,
habilitações, regularidade fiscal, etc.;

18

Terminais Públicos e Privados: principais diferenças
(2/2)
Uso Público

Uso Privativo

Na grande maioria dos casos, existem Na grande maioria dos casos não
investimentos realizados pelo
existem investimentos do Governo
Governo anteriores a outorga;
anteriores a outorga;
Na maioria dos contratos, existem
cláusula de equilíbrio econômicofinanceiro;

Não existe cláusula de equilíbrio
econômico-financeiro;

No final do contrato a infraestrutura
afundada é reversível para a União;

Nos contratos em que existe data de
término, a empresa outorgada tem o
direito de solicitar novo pedido de
autorização. Existem contratos com
prazo indefinido;
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Assimetrias: 3 questões centrais
Uso Público

Uso Privativo

1. Contratação de trabalhadores
avulsos: obrigação de contratar no
Órgão Gestor de Mão-de-Obra;

1. Os terminais criados após a Lei
8.630/93 são livres para contratar
trabalhadores;

2. Pagamento de valor de outorga;

2. Não existe valor de outorga;

3. Ingresso de receitas logo após a
assinatura do contrato.

3. Longo período de investimentos
para o início da produção.

Aumento de custos
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