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 Brasi l :  

 via marítima responde por 80% do fluxo comercial internacional em 
moeda 
 95% do fluxo comercial internacional em peso (MDIC, 2015)

DIMENSIONAMENTO DO SETOR 
PORTUÁRIO



Fonte :  Jaccoud,  
2014

TIPOS DE 
INSTALAÇÕES 
PORTUÁRIAS 
E REGIME DE 
EXPLORAÇÃO

Tipos de instalações Regime jurídico de exploração - Lei 12.812/2013

Porto Organizado 
(PO)

Explorados diretamente pela União, delegados a Estados e 
Municípios, por meio de convênios ou ainda, concedidos, 
mediante contrato de concessão precedido de licitação. 
Há instalações portuárias que podem ser arrendadas aos 
particulares, que,  no entanto, são subordinados à 
Admisntração Portuária.

Terminal de Uso 
Privado

Exploradas pela iniciativa privada, mediante autorização 
precedida de chamada ou anúncio público e, quando for o 
caso, processo seletivo público. 
Podem ser de “uso exclusivo”, quando utilizadas somente 
para movimentação de cargas próprias ou de “uso misto”, 
onde é permitida também a movimentação de cargas de 
terceiros.

Estação de 
Transbordo de 
Cargas (ECT)

Exploradas mediante autorização, formalizada através de 
contrato de adesão, precedida de chamada ou anúncio 
público e, quando for o caso, processo seletivo público. 
Não pressupõem a movimentação preponderante de carga 
própria, também não havendo exigência de propriedade de 
carga.

Instalação Portuária 
Pública de Pequeno 
Porte (IP4)

Exploradas mediante autorização, que pode ser feita a 
Estados e Municípios, formalizada através de contrato de 
adesão. Estes, por sua vez, podem transferir a adminstração 
da IP4 à iniciativa privada, por meio de concessão. Não 
obstante, até 2013, não havia nenhuma IP4 constituída.

Instalação Portuária 
de Turismo (IPT)

Explorada mediante arrendamento ou autorização



Fonte :  
adaptado de 
BOOZ & 
COMPANY 
(2012)

AGENTES DA 
ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 
DO SETOR 

PORTUÁRIO
BRASILEIRO

GRUPOS DE 
AGENTES

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES

Agentes de 
Formulação de 

Políticas, 
Planejamento

Ministério dos Transportes (MT)
Secretaria de Portos (SEP) *
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) *
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (CONIT)

Agentes da 
Administração 

Portuária Marítima

Autoridades Portuárias (APs) (Cias DOCAS, concessionários, arrendatários e 
autorizatários)
Conselhos de Autoridades Portuárias (CAPs)
Órgãos Gestores de Mão de Obra (OGMO)

Agentes da 
Administração 
Hidroviária e 

Portuária Fluvial e 
Lacustre

Companhia Docas do Maranhão (CODOMAR)
Administrações Hidroviárias (AHs)

Agentes da 
Autoridade Marítima

Diretoria de Portos e Costas (DPC)
Capitanias dos Portos

Agentes 
Intervenientes no 
Setor Portuário

Receita Federal 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) *
Secretaria de Defesa Agropecuária e Vigilância Agropecuária Internacional 
(VIGIAGRO)*
Instituto Brasileiro de Maio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) *
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) *
Agência Nacional de Águas (ANA) 
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
Comissões de segurança portuária (Comissão Nacional de Segurança Pública nos 
Portos – CONPORTOS e Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos –
CESPORTOS)
Polícia Federal
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC – CADE)
Secretaria de Patrimônio da União (SPU)
Agentes anuentes na importação e exportação de cargas (DECEX, INMETRO e 
outros)

Agentes de Controle Tribunal de Contas da União (TCU)
Ministério Público da União (MPU)
Controladoria Geral da União (CGU)



 Regulamentações sobre segurança marítima 
 Convenções Internacionais
 Acordos Multilaterais ou Bilaterais
 “Regimes Nacionais” 

 Iniciativas do setor portuário
 Europa - European Sea Ports Organisation (ESPO) - European 

Environmental Code of Pratice para o setor (ESPO, 1994). 
 América Latina – American Association of Ports Authorities

(AAPA) - Environmental Management Handbook (AAPA, 1998), 
manual que visa 
 Brasil  
 Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA (ANTAQ, 2000) 
 Indice de Desenvolvimento Ambiental (ANTAQ, 2010)
 Portos Organizados – exigências nas concessões dos terminais 

privativos (ISO 14000)

QUESTÕES AMBIENTAIS NO 
SETOR MARÍTIMO E PORTÁRIO



IMPACTOS AMBIENTAIS 
INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS



IMPACTOS AMBIENTAIS 
INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS -

RESÍDUOS



 “ Intr odução pelo homem, d i r eta ou ind i retamente,  de 
s ubstânc ias  ou de energia no  meio mar inho,  inc luindo os  
es tuár ios ,  sempre que a  mesma pr ovoque ou possa v i r  
pr ovocar  e fei tos  noc ivos ,  ta is  c omo danos aos  r ecur sos  
v i vos  e  à  v ida mar inha,  r i scos  à  s aúde do  homem, entr ave 
às  a t i v idades mar í t imas,  inc luindo a  pesca e  as  outr as  
ut i l i zações  legí t imas do  mar,  a l teração da qual idade da 
água do  mar,  no  que s e  r efere à  s ua ut i l i zação,  e  
deter ior ação dos  locais  de r ec reio”  ( C O N V E N Ç Ã O  D E  M O N T E G O  
B A Y / 8 2 ,  a r t .  1 º )

POLUIÇÃO NO MEIO MARINHO 



MECANISMOS INTERNACIONAIS E 
REGIMES NACIONAIS RELACIONADAS 
À PREVENÇÃO E COMPENSAÇÃO AO 
DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR

• Convenções Internacionais 
• Prevenção 
• Responsabilidade e Compensação

• Fundos Internacionais 
• Regimes Nacionais



Fonte: ITOPF, 2016

Fonte: elaboração própria, com base em CCA-IMO (2010) e MAGRINI (2010) ·.



Fonte: elaboração própria, com base em BEZERRA e SILVERIO (2010) 

Fonte: elaboração própria, com base em CCA-IMO (2010) e MAGRINI (2010) 



RESPONSABILIDADE 
CIVIL POR POLUIÇÃO 
MARINHA NO BRASIL



CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE PREVENÇÃO E POLUIÇÃO POR ÓLEO

1. INTERVENTION/69
2. LDC/72 (com exceção do Protocolo de 96)
3. MARPOL 73/78 e seus anexos (com exceção do Anexo VI)
4. OPCR/90 (com exceção do protocolo HNS de 2000). 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 
RATIFICADAS PELO BRASIL  

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS RELACIONADAS À RESPONSABILIDADE E 
COMPENSAÇÃO POR POLUIÇÃO CAUSADA POR ÓLEO

1. CLC/69
Não é signatário de nenhum Fundo Internacional.

Regramento normativo interno que contempla precaução / contingência e 
responsabilização por  danos ambientais 



REGIME NACIONAL

 Medidas preventivas e responsabilidade administrativa 
 Lei 9.966/2000  e outras

 RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
 OBJETIVA – TEORIA DO RISCO INTEGRAL 
 CF/88 - arts. 225, § 3º
 Lei n. 6.938/1981 – art. 14, § 1º

• Prescindibilidade da investigação de culpa

• Inaplicabilidade de excludentes

• Irrelevância da licitude da atividade

• Inaplicabilidade das excludentes de ilicitude e da 
cláusula de não-indenizar



RESPONSABILIDADE CIVIL 
POR POLUIÇÃO MARINHA 
(ÓLEO)  NOS TRIBUNAIS 



DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
 Responsabilidade por danos materiais (laborais) (pescadores, 

catadores de caranguejo - comprovação da condição laboral)
 Reconhecimento de dano moral 

DIREITOS DIFUSOS
 Ressarcimento de custos para contenção de danos 

ambientais
 Dimensionamento e Valoração do dano  
 Dano “efetivo” / dano comprovado / presunção de dano
 Solidariedade (terminais privativos x Autoridade Portuária; 

armador / proprietário do navio (nacional/estrangeiro)

RESPONSABILIDADE CIVIL 
DIREITOS INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS



DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
PRAZO PRESCRICIONAL - DANOS COM 

EFEITOS SUCESSIVOS

0116754-42.2008.8.19.0001 (2009.001.13900) APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO NA 
BAÍA DE GUANABARA EM JANEIRO DE 2000. DESASTRE ECOLÓGICO. POLUIÇÃO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA. 
INCONFORMISMO AUTORAL. DANOS AMBIENTAIS REFLEXOS CUJOS EFEITOS PROTRAEM NO TEMPO. DINÂMICA PRÓPRIA DE 
TRATO SUCESSIVO. REPERCUSSÃO CONTÍNUA E REFLEXA DOS DANOS SOBRE O PATRIMÔNIO ALHEIO. INOCORRÊNCIA DA 
PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Os danos ambientais, como os causados pelo desastre que consistiu no 
vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo na Baía de Guanabara, possuem dinâmica própria, de trato sucessivo, pelo 
simples fato de afetarem severamente ecossistemas, cadeias e ciclos biológicos complexos, que não são bens ou valores 
estáticos. 2. A interrupção do ato ou fato inicial causador do acidente, em tese, não impede a progressão dos danos 
ambientais, pelo caráter sucessivo e contínuo que ostentam, protraindo-se no tempo e cujas consequências negativas sobre 
o patrimônio alheio, especialmente daqueles que vivem diretamente dos recursos naturais, muitas vezes serão apenas 
conhecidas com o passar dos anos. 3. Enquanto não houver plena perspectiva de recuperação ambiental, com sinais iniciais 
satisfatórios de restauração dos processos ecológicos afetados - o que somente pode ser definido adentrando-se no mérito e 
analisando-se a prova - o prazo prescricional para aquele que postula a reparação de danos ambientais reflexos a seu 
patrimônio, com origem em evento poluidor, renova-se a cada dia, na esteira do trato sucessivo e contínuo do dano e da 
permanência no ambiente dos elementos exógenos causadores da poluição, sendo esta a circunstância violadora do direito 
e o nascedouro da pretensão de que trata o art. 189 do Código Civil. 4. Em situações tais a propositura da demanda passa a 
constituir o marco que delimitará, para trás, por força da prescrição, o limite temporal do dano material reclamado. 5. 
Solução diversa implicaria na inviabilização da reparação plena dos prejuízos sentidos por parcela da população atingida por 
dano ambiental. 6. Provimento do apelo. 7. Anulação da sentença (TJRJ - DES. ELTON LEME - Julgamento: 20/05/2009 -
DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL)

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
Responsabilidade por danos materiais (laborais) (pescadores, catadores de 
caranguejo - comprovação da condição laboral)
Reconhecimento de dano moral 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=200900113900&CNJ=0116754-42.2008.8.19.0001


DIREITOS DIFUSOS
RESSARCIMENTO DE CUSTOS PARA 

CONTENÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS 
1. Trata-se de ação de cobrança movida pela COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
- CETESB contra BALTIC STEAMSHIP COMPANY, representada por CORY IRMÃOS COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO, objetivando o ressarcimento dos valores despendidos a titulo de serviços executados 
para a contenção do derramamento de óleo no mar, causado por navio de propriedade da ré, no valor de 
R$28.894,46, acrescidos de juros e correção monetária. A r.sentença de fls. 375/377, cujo relatório é 
adotado, julgou a demanda procedente. Irresignada, apelou a vencida, reclamando do indeferimento da 
produção da prova pericial e postulando, apenas, a redução do valor indenizatório. Recurso processado 
regularmente, com resposta.
2. Fica mantida a decisão recorrida. É incontroverso o vazamento de óleo combustível nas águas do 
estuário de Santos durante o abastecimento do navio russo "Skulptor Konenkov", de propriedade da ré. A 
CETESB foi acionada e envidou esforços para a contenção dos danos ambientais, despendendo, para 
isso, recursos financeiros, ora cobrados. A autora elaborou detalhado relatório de toda a operação,
discriminando e comprovando documentalmente as despesas suportadas. 
( TJSP - Apelação Com Revisão / COBRANÇA. Relator(a): Gonzaga Franceschini; Órgão julgador: 9ª 
Câmara de Direito Público; Data de registro: 27/03/2003; Outros números: 1155335400)

- ESTRUTURAS DE CONTINGÊNCIA
- Escalonamento da contingência empresarial e de órgãos ambientais
- Escalonamento de contingência internacional – mecanismos internacionais 



DIMENSIONAMENTO E VALORAÇÃO DO DANO 
DANO “EFETIVO” / DANO COMPROVADO  

DESNECESSIDADE / PRESUNÇÃO DE DANO 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO 
MAR. INDENIZAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil quando há resposta aos 
temas postos em discussão na instância ordinária.
2. Não cabe reexaminar as premissas fáticas de julgamento que justificaram a conclusão de 
haver dano ambiental irreversível causado por derrame de óleo combustível e os critérios 
adotados para fixação do valor a ser indenizado. Aplicação da Súmula 7/STJ.
3. A falta de análise dos dispositivos tidos por violados – 3º e 4º da Lei 6.938/81 e art. 1º da 
Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição de 
Óleo (CLC-69) – importa na incidência da Súmula 211/STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp 735.534/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2008, 
DJe 12/12/2008)

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - Ações Civis Públicas nº
0002561-36.2011.4.02.5103 e nº 0000558-74.2012.4.02.5103 - MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL x CHEVRON BRASIL UPSTREAM FRADE LTDA  / CHEVRON 
LATIN AMERICA MARKETING LLC / TRANSOCEAN BRASIL LTDA



SOLIDARIEDADE

 Eventos em instalações portuárias
 Diferentes modalidades de concessão 
 Portos Organizados: terminais privativos x Autoridade Portuária

 Responsabilidade do Estado por Omissão – STJ – solidária de aplicação 
subsidiária (RESP 1071741 – Min. Herman Benjamin – DJ 24.03.2009)

 Eventos em embarcações
 Armador / proprietário do navio (nacional/estrangeiro)
 Depende do tipo de contrato de afretamento, da área de navegação e da 

nacionalidade da embarcação
 Resp 467.212 – 2002/01066671-6 –Rel Min. Luiz Fux
 Embarcações de bandeira estrangeira contratadas por empresa nacional cuja 

atividade, ainda que de forma indireta, seja causadora do derramamento de 
óleo, daqueles – PNMA – Lei 6.938/21 – art. 14§ 3º - responsabilidade 
solidária

 Embarcações de bandeira estrangeira a serviço de empresa estrangeira – Dec. 
83.540/79 – art. 2º (CLC 1969)– responsabilidade do proprietário da 
embarcação



OBRIGADA
CRISTIANE JACCOUD
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