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Trata-se de representação da SeinfraPortoFerrovia formulada a partir de denúncia 

encaminhada a esta Corte, com pedido de cautelar, versando sobre indícios de irregularidade na 

Resolução Normativa – Antaq 1/2015 (peça 01). Tal normativo conteria exigência de requisitos não 

previstos na Lei 9.432/1997, que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário nacional, o que 

estaria violando a livre concorrência no setor. 

2. A Unidade instrutora ressaltou, na primeira instrução, a ilegitimidade da denunciante, por se 

tratar de sociedade empresarial, consoante o disposto no art. 234 do RI/TCU, e, avocando os elementos 

da denúncia como subsídio, representou ao Tribunal nos termos do art. 237, inciso VI, do mesmo 

RI/TCU. 

3. O ponto fulcral da representação é o de que a Resolução Normativa – Antaq 1/2015, mais 

especificamente seu art. 5º, inciso III, alínea “a”, teria estabelecido requisitos que extrapolam os limites 

colocados pelo legislador na Lei 9.432/1997.  

4. O citado diploma legal, ao regular o transporte aquaviário no Brasil, prevê a possibilidade 

de afretamento de embarcações estrangeiras em determinadas hipóteses, estabelecendo que: 

“Art. 9º O afretamento de embarcação estrangeira por viagem ou por tempo, para operar na 

navegação interior de percurso nacional ou no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem 

ou nas navegações de apoio portuário e marítimo, bem como a casco nu na navegação de apoio 

portuário, depende de autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes casos: 

I - quando verificada inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo 

e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido; 

II - quando verificado interesse público, devidamente justificado; 

III - quando em substituição a embarcações em construção no País, em estaleiro brasileiro, com 

contrato em eficácia, enquanto durar a construção, por período máximo de trinta e seis meses, até o 

limite: 

a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcações de carga; 

b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao apoio. 

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo também se aplica ao caso de afretamento de 

embarcação estrangeira para a navegação de longo curso ou interior de percurso internacional, 

quando o mesmo se realizar em virtude da aplicação do art. 5º, § 3º. 

Art. 10. Independe de autorização o afretamento de embarcação: 

I - de bandeira brasileira para a navegação de longo curso, interior, interior de percurso internacional, 

cabotagem, de apoio portuário e de apoio marítimo; 

II - estrangeira, quando não aplicáveis as disposições do Decreto-lei 666, de 2 de julho de 1969, e 

suas alterações, para a navegação de longo curso ou interior de percurso internacional; 

III - estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para a navegação de cabotagem, navegação 

interior de percurso nacional e navegação de apoio marítimo, limitado ao dobro da tonelagem de 

porte bruto das embarcações, de tipo semelhante, por ela encomendadas a estaleiro brasileiro 

instalado no País, com contrato de construção em eficácia, adicionado de metade da tonelagem de 

porte bruto das embarcações brasileiras de sua propriedade, ressalvado o direito ao afretamento de 

pelo menos uma embarcação de porte equivalente.” 

5. Como se vê, dentre as hipóteses de afretamento de embarcação estrangeira para navegação 

interior e transporte de mercadorias na cabotagem, sujeitas à autorização da autoridade competente, a 

Lei 9.432/1997 inclui os casos em que for verificada a inexistência ou indisponibilidade de embarcação 
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de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido, não estabelecendo 

limites adicionais nessa hipótese. Ou seja, o objetivo da lei em comento é garantir a preferência da 

embarcação brasileira, de forma que, na ausência de embarcação brasileira disponível, a priori, a 

empresa de navegação estaria autorizada a afretar uma embarcação estrangeira. 

6. Por sua vez, ao regulamentar a lei em comento, a Resolução Normativa Antaq 1/2015, ora 

questionada, criou novas condicionantes a essa hipótese de afretamento de embarcação estrangeira, 

prescrevendo o seguinte: 

“Art. 5º Nos afretamentos de embarcação estrangeira que dependem de autorização da Antaq, a 

empresa brasileira de navegação só poderá obtê-la nos seguintes casos: 

(...) 

III - na navegação de cabotagem, nas modalidades a casco nu sem suspensão de bandeira, por espaço, 

por tempo ou por viagem, quando: 

a) verificada, mediante circularização, inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira 

brasileira do tipo e porte adequados, nos prazos consultados, admitindo-se o bloqueio parcial, nas 

modalidades por espaço, por tempo em uma única viagem ou por viagem, cuja autorização será 

limitada ao quádruplo da tonelagem de porte bruto das embarcações de registro brasileiro em 

operação comercial pela empresa afretadora, a qual também deverá ser proprietária de ao menos uma 

embarcação de tipo semelhante à pretendida;” (destaquei). 

7.  Segundo a empresa denunciante, tal restrição seria ilegal, por: a) extrapolar os limites do 

poder regulamentar da agência reguladora; b) violar o princípio da livre concorrência, para beneficiar 

um pequeno grupo de empresas hegemônicas no setor de navegação, distorcendo o ambiente de livre 

competição e impedindo que as demais empresas brasileiras de navegação possam se estabelecer e 

competir saudavelmente; c) contrariar os princípios e finalidades do sistema de transporte aquaviário e 

o interesse nacional; d) atentar contra o princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal); 

e) não se basear em estudo prévio do seu impacto regulatório; e f) ser fruto de atos com vícios de 

finalidade. 

8. A SeinfraPortoFerrovia, na instrução inicial, ao analisar os pressupostos para a adoção da 

medida cautelar, reconheceu a existência de indícios de irregularidades na atuação da Antaq. Todavia, 

não vislumbrou a necessidade de medida acautelatória por ausência do pressuposto do periculum in mora 

(destaques acrescidos):  

“16. Embora se entenda como não admissível a peça protocolada no TCU, esta Unidade Técnica 

verifica que há indícios de incompatibilidade do art. 5º, inciso III, alínea ‘a’, da Resolução 

Normativa – Antaq – 1/2015 com normas vigentes. Ao que parece, o regulamento sob análise 

cria restrições não previstas no art. 9º da Lei 9.432/1997, que trata especificamente sobre a 

possibilidade de afretamentos de embarcações estrangeiras. Diante disso, cabe questionamento à 

Agência quanto à motivação que respaldou a criação dessas restrições.  

Dos pressupostos da cautelar requerida 

17. Ainda que esta Unidade Técnica reconheça a existência de indícios de irregularidades na 

atuação da Antaq, por outro lado não se vislumbra a necessidade de qualquer medida 

acautelatória, na medida em que está ausente o pressuposto do periculum in mora, consoante o 

mandamento do art. 276 do RI/TCU. 

18. Conforme apresentado pelo alegante, já há deferimento de medida liminar no âmbito do MS 

1000594-21.2017.4.01.3400, em cujo conteúdo a 5ª Vara Federal de Brasília concluiu 

preliminarmente pela extrapolação legal da Resolução Normativa – Antaq 1/2015. Destarte, o art. 5º, 

inciso III, alínea ‘a’, da norma já se encontra suspenso. 

19.  Ademais, verifica-se que a norma contestada foi editada em 13/2/2015, ou seja, há quase três 

anos. Além do mais, não foram apresentados atos que se encontrem na iminência de serem realizados 

e que estejam sendo obstaculizados por ela. Dessa forma, nenhum fato novo que demande a atuação 

imediata desta Corte foi apresentado.” 
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9. A unidade especializada ofereceu a seguinte proposta de encaminhamento, no que interessa 

para esta fase processual: 

“a) conhecer da presente representação, nos termos do art. 237, inciso VI, do RI/TCU, satisfeitos os 

requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do mesmo Regimento, bem como no art. 

103, § 1º, da Resolução – TCU 259/2014; 

(...) 

d) restituir os autos a esta Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária visando 

ao envio de diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, à Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários, para que, no prazo de quinze dias, apresente a esta Corte as motivações que levaram a 

Agência a inserir as condicionantes insculpidas no art. 5º, inciso III, alínea ‘a’, da Resolução 

Normativa – Antaq 1/2015, encaminhando cópia, no mínimo, da seguinte documentação: 

d.1) processo administrativo que resultou na emissão da Resolução Normativa – Antaq 1/2015; 

d.2) estudos e pareceres técnicos e jurídicos que embasaram a criação da referida norma, inclusive 

de impacto regulatório, caso tenham sido empreendidos; 

d.3) relatórios de consolidação e análise das contribuições recebidas na audiência pública, caso tenha 

sido realizada; 

d.4) relatório contendo explanação detalhada e atualizada do andamento, bem como de quaisquer 

decisões tomadas nas referidas instâncias, de todos os processos administrativos e judiciais, 

encerrados ou em curso, relacionados com a citada Resolução”. 

10. No despacho que exarei à peça 8, conheci da representação e divergi da posição da 

SeinfraPortoFerrovia no tocante à suposta ausência do periculum in mora, uma vez que a decisão judicial 

que suspendeu os efeitos da norma ora questionada tinha efeito apenas em relação à impetrante (peça 

01, p. 275/278). Ademais, considerei que a qualquer tempo poderiam estar sendo praticados atos com 

fundamento na referida Resolução Normativa, atos esses que, em tese, conforme consignado pela 

unidade especializada na mesma instrução, poderiam causar prejuízos ao setor de navegação de 

cabotagem brasileiro. Por tais razões, entendi não estar afastado o periculum in mora no presente caso. 

11. Quanto à fumaça do bom direito, observei que elementos presentes nesta representação, a 

exemplo da aludida sentença judicial que tinha confirmando a liminar anteriormente concedida (peça 

01, p. 275/278), do despacho exarado no bojo do Inquérito Civil em curso no 5º Ofício de Combate à 

Corrupção da Procuradoria da República no Distrito Federal (peça 01, p. 63/71), bem como do parecer 

da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda - SEAE (peça 01, p. 221/228), 

estavam a indicar a ilegalidade do dispositivo da norma da Antaq. 

12. Assim, com vistas compor maior convicção acerca dos requisitos da medida acautelatória, 

determinei, preliminarmente, a oitiva prévia da Antaq, a fim de que a agência, no prazo quarenta e oito 

horas, se manifestasse sobre os fatos apontados na presente representação, em especial sobre os 

pressupostos para a adoção da cautelar. Complementarmente, autorizei a realização das diligências 

propostas pela unidade especializada.  

13. No prazo estipulado, retornaram os autos a este gabinete com as informações prestadas pela 

Antaq, nos termos do Ofício 63/2018/DG-Antaq e da Nota técnica 8/2018/GRM/SRG (peça 13), e com 

nova instrução da SeinfraPortoFerrovia acerca dos pressupostos da cautelar requerida. 

14. A unidade especializada resume bem os argumentos da Antaq trazidos nesta fase de oitiva 

prévia, como se segue: 

“9. A resposta da Antaq consiste de dois documentos, o ofício de encaminhamento assinado pelo 

Diretor-Geral Substituto e a Nota Técnica 8/2018/GRM/SRG.  

10. No primeiro, é esclarecido que as duas liminares (MS 1000594-21.207.4.01.3400 e MS 

10044259-79.2016.4.01.3400) que suspendiam os efeitos do art. 5º, inciso III, alínea ‘a’, da 
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Resolução Normativa – Antaq 1/2015 foram revogadas. Argumentou-se que a Lei 10.233/2001, em 

seus arts. 27, incisos IV, VIII e XXIV, e 29, atribuiu à Antaq a competência de elaborar e editar 

normas e regulamentos relativos à prática de afretamentos de embarcações.  

11.  Segundo as decisões colacionadas de múltiplos tribunais, incluindo TRF, STJ e STF (citando 

como exemplo o REsp 1635889, Ministro Herman Benjamin, o AgRg no AREsp 825776, Ministro 

Humberto Martins, o REsp 894.442, Ministra Denise Arruda, e o AgRg na MC 5.813/RJ, Ministra 

Eliana Calmon) essa tarefa compreende a regulação em sentido amplo, o que significa não apenas 

reproduzir textos de lei, mas definir parâmetros normativos de orientação comportamental. Isso 

porque a atividade normativa das agências reguladoras é suplementar à função precípua dos órgãos 

legislativos e à função regulamentar do próprio Poder Executivo, com a qual não se confunde, por 

ser mais densa e complexa. Dessa forma, não haveria qualquer usurpação da atividade legislativa, 

porque tais órgãos foram concebidos justamente para emitir normais mais diretas para tratar de 

especificidades (peça 13, p. 3). 

12.  Já na referida Nota Técnica, a Antaq defende inicialmente que faz parte da política pública de 

desenvolvimento da frota nacional a proteção do transporte de cabotagem da competição 

internacional, por meio de subsídios ou da reserva de mercado, com o intuito de preservar a frota 

própria e o controle e a regulação sobre o mercado doméstico da navegação. Essa prática, inclusive, 

seria normal em outros países.”  

15. Em seguida, a unidade instrutora sintetiza as alegações da Antaq referentes a características 

e conceitos técnicos inerentes ao mercado em tela vis-à-vis às restrições questionadas: 

“19. Acerca das restrições contidas no citado normativo infralegal, objeto da presente representação, 

a Nota esclarece que a limitação de afretamento de embarcações de tipo semelhante visa evitar que 

as empresas construam ou adquiram a posse de navios de baixo custo apenas para potencializar o 

afretamento de embarcações estrangeiras. Como exemplo, é citado o caso de EBNs que possuem em 

sua frota balsas de grande tonelagem com o objetivo de afretar conteineiros estrangeiros.  

20.  No que tange à limitação de tonelagem, a medida de quatro vezes a frota efetivamente operada 

pela empresa garantiria ampliação bastante razoável da atividade da empresa afretadora, buscando-

se, assim, proporcionalidade entre a tonelagem afretada e a frota em operação. Ressalta que o uso 

desse tipo de medida já é utilizado pela Lei 9.432/1997 em outras situações.   

21.  Por fim, a Nota aduz que o processo de elaboração da Resolução sob comento cumpriu todos os 

ritos processuais obrigatórios, inclusive de audiência pública presencial. Afirmou também que 

embora o parecer trate dos requisitos da cautelar, já estão sendo providenciados os documentos 

exigidos pela diligência autorizada pelo Ministro-Relator na peça 8.  

22.  Sobre os requisitos da cautelar, a Nota Técnica entende estar presente o perigo da demora reverso, 

na medida em que a liminar pretendida causaria insegurança jurídica sobre norma que está em vigor 

desde 2015 e que teve por efeito estimular investimentos privados de diversas empresas que 
buscaram garantir frota própria para alavancar a capacidade de afretamento. A concessão de medida 

acautelatória, assim, poderia retrair tais investimentos, aumentando os índices de desemprego e de 

evasão de divisas, considerando o aumento do afretamento de embarcações estrangeiras.”  

16. Ao analisar os elementos colacionados pela Antaq, a SeinfraPortoFerrovia chega à conclusão 

de que “não está presente o requisito da fumaça do bom direito”. Aduz que as discussões e 

jurisprudências trazidas pela agência permitem concluir pela incompletude do raciocínio manifestado na 

primeira instrução dos autos no sentido de que as restrições criadas pela Antaq não constariam de forma 

expressa no texto da Lei 9.432/1997. Sustenta que “o poder normativo das agências reguladoras decorre 

da lei e é amplo o bastante para permitir a criação de condições/restrições específicas, não 

necessariamente literais nas normas primárias” e que, sem esse poder, o próprio ato de regular não faria 

sentido.  

17. Replica trecho do voto da Ministra Rosa Weber exarado em recente decisão adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da ADI 4.874, decidiu pela constitucionalidade do Poder 

Normativo das Agências Reguladoras. No tocante ao caso concreto, considera que a Antaq “imbuída de 
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suas competências legalmente instituídas, ao estabelecer exigências técnicas para o afretamento de 

embarcações de bandeira estrangeira, estaria exercendo seu papel regulador com o objetivo de melhor 

esclarecer o disposto no art. 9º da Lei 9.432/1997”. 

18. Destaca, ainda, que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 178, parágrafo único, 

“reconhece a necessidade de prestigiarem-se, para a navegação de cabotagem, as embarcações nacionais, 

em detrimento das estrangeiras”.  

19. A SeinfraPortoFerrovia também afasta o pressuposto do perigo da demora. Fazendo menção 

à posição adotada na primeira instrução, assevera o seguinte: 

“35. Mesmo diante da informação de que as liminares foram revogadas, é pertinente reconhecer, 

todavia, que, segundo as informações trazidas pela Antaq, a norma reclamada passou por todos os 

trâmites processuais, incluindo-se a opinião de setores técnicos e jurídicos, devidamente 

complementadas por subsídios colhidos em audiência pública, e foi emitida em 13 de fevereiro de 

2015. Presume-se, portanto, que não se trata de normativo criado de maneira não institucionalizada 

ou sem a participação e discussão da sociedade. Ressalte-se que apenas agora, em fevereiro de 2018, 

quando a norma já estava vigente há mais de três anos, eventual discordância foi recebida pelo TCU. 

Isso sugere que a urgência de eventuais e potenciais prejuízos que ela pode estar causando ao setor 

como um todo, caso existente, encontra-se mitigada.” 

20. Ademais, concorda com a posição da Agência no que tange à existência do perigo da demora 

reverso, concluindo que “o afastamento da vigência da norma poderia, de fato, causar retração de 

investimentos, insegurança jurídica e prejuízos à política de fomento da armação nacional”. 

21. Nesse sentido, na linha de entendimento da Antaq, considerando a ausência dos requisitos 

do art. 276 do RI/TCU, bem como “relevante perigo da demora reverso”, a unidade especializada propõe 

o indeferimento da cautelar e o retorno dos autos para continuidade da análise de mérito. 

22. Adicionalmente, verifico que, após o despacho em que determinei a oitiva prévia da Antaq, 

foi acostada ao feito a Nota Técnica 9/2018/DEE/CADE, de 06/02 do ano corrente (peça 12), que analisa 

os efeitos concorrenciais da Resolução Normativa –Antaq 1/2015 no transporte de cabotagem. A citada 

nota, baseada em dados da própria Antaq referentes a empresas operadoras da navegação de cabotagem, 

à capacidade de carga e à quantidade de embarcações autorizadas a operar, faz uma análise da oferta dos 

serviços de cabotagem e consigna que “as principais empresas de navegação de cabotagem do Brasil 

pertencem a grandes grupos nacionais com atuação consolidada no mercado, a grandes investidores ou 

aos maiores grupos de transporte marítimo de cargas do mundo”. 

23. Considera a nota técnica exarada no Cade que o setor é composto por um grande número de 

pequenas empresas que dispõem de pequena capacidade de carga e por poucas empresas que dispõem 

de embarcações de grande porte. Com isso, presentes os critérios para afretamento inseridos na 

Resolução Normativa - Antaq 1/2015, conclui que as pequenas empresas tenham maiores dificuldades 

para afretar embarcações estrangeiras. Por fim, quanto aos efeitos da aludida norma, chega à conclusão 

de que se pode apontar: 

  “uma limitação à expansão das pequenas empresas de transporte de cabotagem, elevação de 

barreiras à entrada, aumento da concentração do mercado e uma redução da oferta de embarcações 

de grande porte por empresas não atuantes no país que, sob o ponto de vista concorrencial, constituem 

efeitos negativos para o mercado.” 

24. Passo a analisar os pressupostos da cautelar requerida. 

25. De início, para que não pairem dívidas acerca da competência deste Tribunal para apreciar 

a questão posta nos autos, cabe ressaltar que, conforme enfatizado pelo ilustre Ministro Benjamin Zymler 

em sua declaração de voto, a natureza jurídica de serviço público atribuída ao transporte aquaviário, bem 

como o caráter de ato administrativo da outorga de autorizações de afretamento, “além de atrair a 
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incidência do Direito Administrativo, coloca as questões tratadas nestes autos no âmbito da competência 

do TCU”.  

26. Dito isso, observo que o exame da matéria em questão perpassa, basicamente, por dois 

pontos cruciais. O primeiro diz respeito à suposta violação do princípio da reserva legal, sendo 

necessário verificar se a Antaq extrapolou ou não seu poder regulamentar ao estabelecer condicionantes 

para o afretamento de embarcações estrangeiras além daqueles já previstos na Lei 9.432/1997. E o 

segundo refere-se à legitimidade da medida adotada pela agência, sendo necessário verificar se os 

motivos por ela apresentados para justificar a imposição de restrições à livre iniciativa no setor, ao menos 

num exame de cognição sumário, efetivamente se sustentam.    

27. Com relação ao primeiro ponto, defende a Antaq que atuou nos exatos limites da lei, eis que 

não deve se limitar a reproduzir o texto legal nos seus normativos, podendo criar requisitos à luz da 

política de desenvolvimento da marinha mercante nacional estabelecida na Lei 9.432/1997. 

28. Resta saber se é dado à agência reguladora, mediante ato normativo infralegal, criar 

condições/restrições específicas para o afretamento de embarcações estrangeiras não previstos em lei. 

29. A matéria em questão é tratada pela Constituição Federal de 1988 dentro do capítulo 

destinado aos princípios gerais da atividade econômica, mais precisamente em seu art. 178, in verbis: 

“Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto 

à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o 

princípio da reciprocidade. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995) 

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o 

transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações 

estrangeiras. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995)” (grifei) 

30. Nota-se que o parágrafo único do artigo acima transcrito deu o comando para que a lei 

estabelecesse as condições para que o transporte por embarcações estrangeiras pudesse ser feito, 

observados os acordos firmados pela União e atendido o princípio de reciprocidade previstos no caput 

do mesmo dispositivo. Fica evidente, portanto, a opção do constituinte derivado em guardar certo campo 

material para regulamentação exclusiva do poder legislativo. 

31. Tem-se aqui o princípio da reserva legal, o qual “incide tão somente sobre os campos 

materiais especificados pela Constituição. (...). Encontramos o princípio da reserva legal quando a 

Constituição reserva conteúdo específico, caso a caso, à lei” (MORAES, Alexandre de. Direito 

Constitucional. São Paulo: Atlas, 2010. p. 42). Tal princípio “consiste em estatuir que a regulamentação 

de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal” (SILVA, José Afonso. Curso 

de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 422).  

32. Sobre o tema, cabe trazer à baila os ensinamentos de Alexandre dos Santos Aragão 

(Comentário ao art. 178. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W., 

STRECK, Lenio L. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 1.054-

1.055): 

“O artigo em tela prevê para ordenação dos transportes, públicos e privados, nacionais e 

internacionais, quaisquer que sejam as modalidades adotadas. Trata-se, em primeiro lugar, de uma 

reserva legal qualificada, uma vez que além da previsão de que a matéria deve ser regulada por lei 

formal, o constituinte ainda optou por estipular, de antemão, critérios a serem observados pelo 

legislador quando da edição das referidas leis, quais sejam, a observância dos tratados internacionais 

sobre a matéria e a possibilidade de o transporte aquático de mercadorias ser realizado por 

embarcações estrangeiras, possibilidade essa que até 1995, na redação original da Constituição , não 

existia, salvo em caso de necessidade pública. 

(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc07.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc07.htm#art1
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No entanto, referida reserva de lei é relativa, isto é, não é necessário que lei formal trate de todos os 

aspectos e peculiaridades do tema, mas apenas que estabeleça os parâmetros para a atuação do Poder 

Executivo, conferindo-lhe espaço para integração da lei e regulamentação de alguns dos seus 

aspectos, com vistas a adaptá-la à realidade do setor, sempre cambiante. 

(...) 

Apenas, a previsão de lei constante do parágrafo único constitui uma reserva legal absoluta, cf. 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. A concepção Pós-positivista do Princípio da Legalidade. Revista 

do Direito Administrativo, v. 236., p. 1-20, 2005.” 

33. É relevante abordar o que a doutrina compreende por “reserva legal absoluta”: 

“A Constituição Federal estabelece essa reserva de lei, de modo absoluto ou relativo. Assim, temos 

a reserva legal absoluta quando a norma constitucional exige para sua integral regulamentação 

a edição de lei formal, entendida como ato normativo emanado do Congresso Nacional 

elaborado de acordo com o devido processo legislativo constitucional.” (MORAES, Alexandre 

de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2010. p. 43). 

“É absoluta a reserva constitucional de lei quando a disciplina da matéria é reservada pela 

Constituição à lei, com exclusão, portanto, de qualquer outra fonte infralegal (...) ” (SILVA, 

José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 423). 

34. Disso extrai-se que, no entender da doutrina, a agência reguladora possui certa autonomia 

para, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo legislador, dispor, de maneira geral, sobre a ordenação 

do transporte aquático. Contudo, especificamente no tocante à matéria do parágrafo único do art. 178 

em comento, que trata justamente da competência para estabelecer “as condições em que o transporte 

de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras”, 

o constituinte não deixou margem para tanto. A constituição foi taxativa ao determinar que apenas lei 

formal poderia dispor sobre essa matéria. 

35. Nesse contexto, entendo que não poderia a Antaq, por meio de resolução, ter criado novas 

condições para o afretamento de embarcações estrangeiras além daquelas já previstas pelo legislador 

ordinário na Lei 9.432/1997. Vale dizer, por mais alargado que seja o poder normativo das agências 

reguladoras, é evidente que ele não alcança conteúdos reservados à regulamentação exclusiva de lei 

formal. 

36. É interessante notar, ainda, que, quando o legislador quis criar barreiras relativas à tonelagem 

e à arqueação da embarcação, ele o fez, a exemplo do afretamento de que trata o inciso III do art. 9º. 

Assim, se o inciso I do mesmo artigo não prevê limites dessa natureza é porque essa não era a intenção 

do legislador, o que reforça a conclusão de que a Resolução Normativa da Antaq efetivamente impôs 

limitação não prevista na lei. 

37. Portanto, o que a Antaq fez com a inclusão do dispositivo ora questionado, mediante 

resolução normativa, foi estabelecer limites à autorização para o afretamento de embarcação estrangeira 

sem amparo legal. Ainda que a Constituição não fosse tão explícita, a lei da Antaq (Lei 10.233/2001) é 

clara no sentido de que as autorizações para afretamento de embarcações estrangeiras devem ser 

“conforme a disposto na Lei 9.432, de 8 de janeiro de 1997”. De tal modo que se o artigo que cuida do 

tema (art. 9° da Lei 9.432/1997) não impõe os limites (como os colocados na Resolução Normativa em 

tela), não caberia a Antaq fazê-lo. Nessa linha, aliás, os pareceres mencionados no item 11 supra são 

unânimes em afirmar a extrapolação do poder regulamentar da agência reguladora em comento.  

38. Desta forma, ao menos em um juízo de cognição sumária, considero que a resolução ora 

questionada, ao estabelecer, sem amparo legal, requisitos relacionados à tonelagem da embarcação e ao 

porte das embarcações da empresa afretadora (art. 5º, inciso III, alínea “a”), de fato, incorreu em grave 

violação ao princípio da legalidade.  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 003.667/2018-9 

 

8 

 

39. Com relação à legitimidade da medida adotada pela Antaq, verifico que a recente Nota 

Técnica do Cade juntada aos autos conclui pela existência de efeitos negativos da norma no mercado de 

navegação de cabotagem brasileiro. Com isso, guiando-me pelo estudo elaborado pelo Cade, observo 

que os efeitos da RN 1/15 também podem ser prejudiciais ao setor de navegação de cabotagem. 

40. Embora compreensível a argumentação da Antaq de que a limitação visa a proteger a 

indústria nacional, disso não se cuida. Cuida-se, sim, de restrição à competitividade e à livre iniciativa, 

o que favorece claramente às empresas de grande porte e contribui para acentuar a concentração de 

mercado no setor. Primeiro, verifico que, à revelia da lei, foi limitado o afretamento a quatro vezes a 

tonelagem de porte bruto das embarcações de registro brasileiro em operação pela afretadora. Segundo, 

constato que, igualmente sem amparo legal, foi exigido que a afretadora deverá ser proprietária de ao 

menos uma embarcação de tipo semelhante à pretendida. 

41. Tal regramento, ao restringir a concorrência, não desenvolve a indústria naval brasileira. Ao 

contrário, permite que o setor fique estagnado por falta de competição, com lucros desmedidos para 

poucas empresas e prejuízos para a sociedade. Essa linha de raciocínio se coaduna totalmente com a 

posição expressa na citada nota técnica do Cade, dando conta da existência de limitação à expansão das 

pequenas empresas de transporte de cabotagem, elevação de barreiras à entrada, aumento da 

concentração do mercado e redução da oferta de embarcações de grande porte. Tudo isso em face das 

restrições indevidas da Resolução Normativa - Antaq 1/2015. 

42. Portanto, em vez de proteger e fortalecer o mercado nacional, a violação à livre concorrência 

pode acarretar justamente o inverso, ao permitir que os proprietários de embarcações de grande 

capacidade dominem inteiramente o mercado e não tenham interesse em investir, dado que as restrições 

impedem a entrada de novos participantes. Ademais, embora a Antaq alegue que a restrição imposta visa 

dificultar o afretamento de embarcações estrangeiras a fim de incentivar a realização de investimentos 

na indústria naval nacional, nada garante que o efeito pretendido efetivamente será alcançado. Pelo 

contrário, considero plenamente plausível admitir que as grandes empresas afretadoras se contentem em 

manter apenas um número muito reduzido de embarcações nacionais de grande porte em sua frota para 

se valerem da autorização em questão e realizarem o restante de suas atividades com embarcações 

estrangeiras. 

43. Essa, aliás, foi a tônica de intervenções feitas por representantes de entidades com atuação 

no mercado em tela por ocasião da audiência pública realizada, cujo alguns trechos reproduzo a seguir 

(peça 1, p. 236): 

“Representante da Associação das Empresas de Apoio Marítimo – Abeam 

(...) um segundo ponto nos chamou bastante atenção e há uma preocupação enorme do setor, e isso 

se reflete imediatamente e diretamente com as regras de afretamento, houve, a proposta de alteração 

incluída no artigo 5°, § 3°, traz restrições ao afretamento de embarcação estrangeira na 

indisponibilidade de embarcação brasileira e essas restrições também não constam do marco 

regulatório da 9.432 (...) 

Representante do Instituto Brasileiro de Petróleo Gás e Biocombustíveis 

(...) identificamos algumas alterações que não estão compatíveis a nosso ver com a Lei 9.432 e a 

nossa preocupação é exatamente que algumas dessas alterações, inovações, inviabilizem operação 

do setor. Eu endosso completamente as palavras da Abeam, nós realmente conjugamos das mesmas 

preocupações, especificamente com relação à possibilidade de empresas, que não são empresas de 

navegação, realizarem contratos de afretamento e também especialmente com relação ao parágrafo 

3° do artigo 5°, a  imposição dessa restrição de só poder afretar se a EBN tiver tonelagem suficiente, 

uma embarcação de tipo semelhante preocupa no sentido de que  possa inviabilizar o afretamento de 
uma embarcação que seja necessária para o desenvolvimento da produção, como já colocada, a 

própria nova Lei 9.432 ela apenas dispõe que na indisponibilidade de embarcação brasileira pode ser 

afretada uma embarcação estrangeira, então agora a nosso ver está sendo colocada uma condição 
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adicional não prevista em lei e que pode realmente paralisar as operações das plataformas e assim 

impactar negativamente até a balança comercial do país (...) 

Representante do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore - 

Sinaval  

(...) E gostaríamos que houvesse o respeito sobre o marco regulatório da 9.432, proposto pela 9.432, 

se for o caso devemos promover ações junto ao Congresso Nacional para atualizar essa legislação 

que já tem 17 anos e de lá para cá houve uma mudança radical nesse setor, não só no setor navegação, 

mas principalmente no setor da construção naval offshore (...) 

Representante da Associação Brasileira dos Armadores Noruegueses -ABRAN 

(...) A  respeito das exposições de motivos que o diretor referiu inclusive referindo à questão da 

‘venda de bandeira’,  ‘empresa de papel’ e respeito às leis como sendo, enfim, uma das inspirações 

dessa nova norma e eu acredito que a restrição, a inovação  apresentada no artigo 5°, § 3°, tem 

justamente essa finalidade de aumentar as exigências para o afretamento de embarcações estrangeiras 

(...) Quando nós removemos essa questão para as regras de afretamento e como nós vimos aqui o 

impacto que isso vai causar em setores como apoio marítimo, talvez seja o caso de refletir no sentido 

ou  uma revisão da norma de outorga ou uma maior, vamos dizer assim, fiscalização ao invés de 

buscarmos uma solução generalista numa norma de afretamento reduzindo a capacidade econômica 

desenvolvida pelas empresas já constituídas.” 

44. Como se vê, essas entidades alertaram a Antaq sobre a ilegalidade dos limites de tonelagem, 

sobre os riscos que a sua adoção poderia trazer para o mercado e sobre outros aspectos, que poderão ser 

melhor avaliados quando do exame de mérito da matéria. Dessa forma, a alegação de que a edição da 

Resolução Normativa – Antaq 1/2015 foi precedida dos ritos processuais obrigatórios, tais como a 

realização da audiência pública, não atenua o fato de que, à revelia das considerações feitas pelas 

entidades que participaram da audiência, as alterações inseridas no normativo a respeito de afretamento 

de embarcação estrangeira comportam afronta aos princípios da reserva legal e da livre concorrência. 

45. A nota técnica do Cade, quero ressaltar, ao apontar efeitos negativos da norma para o 

mercado de navegação de cabotagem vem se somar às conclusões dos pareceres supramencionados, que 

indicam a ilegalidade do dispositivo ora inquinado, levando à compreensão, pelo menos em análise 

sumária, que subsiste uma situação prejudicial ao setor de transporte regulado pela Antaq, eis que 

combina violação à reserva de lei e prejuízo à livre concorrência.  

46. Sobre esse ponto, saliento que estou de acordo com a opinião do eminente Ministro 

Benjamin Zymler no sentido de que a restrição à competitividade se insere no âmbito da competência 

do Cade, devendo ser considerada questão de menor relevância na análise destes autos. De qualquer 

forma, julgo relevante mencionar a discussão posta na aludida nota técnica não no intuito de atrair para 

esta Corte o debate acerca dos efeitos concorrenciais da resolução ora questionada. Trata-se, apenas, de, 

em reforço aos demais argumentos ora apresentados, evidenciar a fragilidade dos motivos utilizados pela 

Antaq para impor, sem amparo legal, restrições ao afretamento de embarcações estrangeiras, e, 

consequentemente, demonstrar a possível ausência de legitimidade da medida.  

47. Demais disso, e não menos importante, cumpre ressaltar fatos relatados na inicial e objeto 

de apuração do Inquérito Civil 1.30.17.000488-2016-77, em trâmite na Procuradoria da República no 

Distrito Federal, o qual apura possíveis atos de improbidade de servidores da Antaq, que dão conta da 

violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade no âmbito daquela agência, atos esses 

relacionados à aplicação da norma em questão. Além do já mencionado Despacho à peça 01, p. 63/71, 

cumpre registrar o teor do Despacho 8.790/2017 (peça 01, p. 300), no bojo do qual o procurador assim 

se manifestou: 

“Ante todo cenário de ilícitos noticiados, o Ministério Público Federal houve por bem requisitar a 

instauração de procedimento disciplinar diretamente ao Diretor-Geral da Antaq, em desfavor dos 

servidores representados, entre eles o Diretor (...), fazendo-o com advertência para as consequências 
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penais do descumprimento, já observado anteriormente. Requisitou ainda a instauração de inquérito 

policial para apurar crimes de prevaricação e desobediência, e também a instauração de procedimento 

administrativo junto à Secretaria de Acompanhamento Econômico por possível violação ao sistema 

concorrencial. 

(...) 

Efetivamente, há indícios de que o atuar do diretor (...) põe em risco os princípios da boa-fé, da 

razoabilidade e da impessoalidade, ao preconizar exigências manifestamente excessivas para 

uma empresa que vem apontando, ao MPF, possíveis ilícitos ocorridos na Antaq, 

eventualmente praticados por ele e servidores que lhe são vinculados. Esse agir segundo um 

interesse pessoal do agente malfere o art. 2°, p. único incisos II, IV e VI, e art. 20, da Lei n. 

9.784/1999, e art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, podendo configurar ainda abuso de poder 

por desvio de finalidade.” (destaques acrescidos) 

48. Tais fatos, que culminaram em recomendação do MPF-PR/DF (peça 01, p. 306) à Antaq, a 

qual foi operacionalizada no âmbito da Agência conforme despacho às p. 310/311 da exordial, estão a 

revelar que a norma inquinada, longe de proteger a construção naval brasileira, pode estar sendo meio 

de favorecimento a setores do mercado de navegação regulado pela Antaq. 

49. Sendo assim, diante de todos esses elementos que apontam para ilegalidade e para 

ilegitimidade da medida adotada pela Antaq, entendo que resta amplamente configurado o fumus boni 

juris no presente caso, o primeiro dos requisitos fundamentais para a adoção de medida cautelar por esta 

Corte. 

50. Quanto ao periculum in mora, anoto, preliminarmente, que esse pressuposto foi afastado 

pela SeinfraPortoFerrovia no seu primeiro pronunciamento justamente pelo fato de que estavam 

suspensos liminarmente os efeitos do art. 5°, inciso III, alínea “a” da Resolução Normativa –Antaq 

1/2015. Como se viu, essa condição não mais subsiste, uma vez que foi deferido pedido de tutela 

antecipada em sede de recurso para suspender os efeitos da sentença que tinha confirmado a liminar, até 

o julgamento da apelação interposta pela Antaq. Portanto, está em pleno vigor o referido dispositivo, 

dado o recebimento do recurso judicial com efeito suspensivo. 

51. Nesse contexto, considero que a vigência do dispositivo, editado em desconformidade com 

os limites estabelecidos pela lei e pela constituição, configura periculum in mora bastante para justificar 

a concessão de medida cautelar.  

52. Por fim, não vislumbro a existência do periculum in mora reverso substancial tampouco a 

insegurança jurídica alegada pela Antaq, visto que, com a suspensão dos dispositivos impugnados, a 

regulação dos serviços públicos continuará sendo realizada à luz dos requisitos que vigeram por anos 

antes de 2015 e, conforme visto, haverá um empecilho a menos ao desenvolvimento do mercado de 

transporte de navegação brasileiro. 

53. Como é sabido, nos termos do art. 276 do Regimento Interno do TCU, o Plenário, em caso 

de urgência, de fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, ou mesmo de risco de 

ineficácia da decisão de mérito, poderá adotar medida cautelar determinando, entre outras providências, 

a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal aprecie o mérito da questão, 

devendo tal providência ser implementada quando presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.  

54. Diante do exposto, considerando estarem presentes ambos os pressupostos no presente caso, 

conforme amplamente demonstrado neste voto, entendo que se deve adotar medida cautelar com vistas 

à garantir que, até que o Tribunal aprecie o mérito da questão, a Antaq, ao examinar pedido de 

autorização de afretamento de embarcação estrangeira, abstenha-se de exigir as limitações de quadruplo 

de tonelagem e de propriedade de embarcação do tipo semelhante à pretendida previstas no art. 5º, inciso 

III, alínea “a”, da Resolução Normativa Antaq 1/2015, por ausência de amparo legal. 
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55. Além disso, considero cabível determinar a oitiva da agência e a realização de diligência 

junto à Procuradoria da República no Distrito Federal (5° Ofício de Combate à Corrupção) para que 

encaminhe a esta Corte cópia do Procedimento Administrativo de que trata o Inquérito Civil 

1.30.17.000488-2016-77, que apura possíveis atos de improbidade administrativa de servidores da 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq. 

56. Reputo pertinente, ainda, autorizar à SeinfraPortoFerrovia a adoção de providências 

saneadoras que entender necessárias, além da diligência em curso, com vistas à instrução de mérito da 

presente representação. 

57. Por fim, não poderia deixar de agradecer o Ministro Benjamin Zymler e seu gabinete pelas 

valiosas contribuições, devidamente incorporadas ao presente voto. 

 Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação 

deste Colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 28 de fevereiro de 

2018. 

 

 

Ministro BRUNO DANTAS  

Relator 


