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Ouvir texto

Usuários dos portos defendem acórdão do TCU
A Associação dos Usuários dos Portos do Rio de Janeiro (UsuportRJ) defende a decisão do Tribunal de
Contas da União (TCU) sobre regulação da atuação no Brasil de armadores estrangeiros. A Associação deseja
que o mercado tenha supervisão e fiscalização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para
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garantir os direitos dos usuários.
A UsuportRJ entende que, “ao longo dos seus 15 anos de existência, a Antaq foi uma agência reguladora
omissa em relação aos usuários do transporte marítimo, seja na navegação de longo curso, seja na
cabotagem”.
“Se um armador comete um erro, prejudica um usuário, simplesmente a Antaq alega nada poder fazer,
afirmando que está elaborando um normativo que em breve – quando nunca se sabe – regulará a questão.
Não se regula um mercado tão complexo com base no quem sabe um dia”, afirma o diretorpresidente da
Associação, André de Seixas.
Tarifas
O TCU analisou denúncia sobre possíveis omissões na atuação da Antaq quanto a aumento abusivo de tarifas
no Terminal Libra Rio, a fiscalização do caráter de ressarcimento dos valores cobrados a título de THC
(Terminal Handling Charge) e a ordenação e fiscalização da navegação de longo curso. O caso foi relatado
pela ministra Ana Arraes e aprovado por unanimidade (Acórdão 1439/2016).
Os ministros do TCU determinaram à Antaq a apresentação, em 90 dias, de plano de ação voltado à
regulação, ordenação e supervisão da navegação de longo curso nos portos brasileiros. Os armadores
entendem que a decisão ultrapassou os limites de competência do Tribunal em questões regulatórias próprias
da agência reguladora, à qual caberia exclusivamente (Lei 10.233/01) o papel de editar normas e regular os
serviços de transporte e infraestrutura aquaviária.
Os valores dos fretes são questionados pela UsuportRJ, a qual acredita que, se existisse regulação com
acompanhamento, esses números estariam disponíveis em bases oficiais da Antaq, bem como dados sobre
quanto é remetido de frete ao exterior. “Esses números, assim como o Terminal Handling Charge (THC), as
sobreestadias de contêineres (demurrages) e as sobretaxas (extrafretes) são desconhecidos, fora das
estatísticas da Agência”, afirma a Associação.
A UsuportRJ entende que o mercado não se autorregula e que é justamente para evitar esse descompasso
que a Agência foi criada. “Regulação pressupõe liberdade de mercado, livre concorrência, porém com regras
rígidas capazes de identificar, reprimir e punir exemplarmente as condutas oportunistas e lesivas. Regulação
serve para proteger a todos. Para garantir segurança jurídica a todos”, resume Seixas.
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Deixe uma resposta
Você deve estar logado (http://monitordigital.com.br/acessorestrito/) para colocar um comentário.

Notícias Relacionadas
Apesar do reajuste, PF ameaça parar nos... (http://monitordigital.com.br/apesardoreajustepf
ameacapararnosjogos/)
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Norueguesa paga à Petrobras US$ 2,5 bi (http://monitordigital.com.br/norueguesapagaapetrobras
us25bi/)
29 jul 2016(http://monitordigital.com.br/norueguesapagaapetrobrasus25bi/)

(http://www2.protel.com.br/protel/empresa)

Envie seu conteúdo para o monitor
Queremos incentivar a sua participação no nosso novo jeito de fazer jornal
Enviar
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