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Trecho, que já havia sido suspenso preliminarmente há duas semanas, aborda sobre-estadia em publicação

com direitos e deveres de usuários da navegação.

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Aquaviários con�rmou a suspensão do trecho

da cartilha de direitos e deveres dos usuários da navegação marítima e de apoio (RN-18/2017) que trata

da sobre-estadia de contêineres. Em seu voto, o diretor-relator do processo, Adalberto Tokarski, a�rmou

que o tema é complexo e objeto de con�ito de interesses setoriais, conforme evidenciados nos autos,

tornando necessário adotar medidas saneadoras, no sentido de suspensão do trecho até a correção.

"É forçoso reconhecer que a permanência da cartilha tem potencial efeito de prejudicar os direitos e

interesses dos usuários do serviço da navegação marítima, indo ao contrário da teologia da RN-18",

destacou Tokarski em seu voto. A posição foi acompanhada pelos diretores Francisval Mendes e Joelson

Miranda, na reunião ordinária realizada na última semana. A deliberação con�rmou resolução emitida

no último em 10 de agosto e que suspendeu o trecho da cartilha, atendendo o pleito da Associação

Brasileira dos Usuários dos Portos, de Transportes e da Logística (Logística Brasil). A decisão foi

encaminhada à superintendência de regulação da agência para análise.

A associação alega que a agência lançou a cartilha a�rmando em uma das páginas que sobre-estadia de

contêineres tem natureza indenizatória ao utilizar a palavra 'ressarcimento', misturando a natureza

jurídica com cláusula penal. O argumento é que o fragmento cria dupla natureza ao a�rmar que sobre-

estadia serve para compelir a devolução do contêiner. A entidade contestou que a natureza de

penalidade seja utilizada para justi�car os altos valores cobrados.
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A Logítica Brasil observou que a página chama atenção de que a sobre-estadia não possui natureza

jurídica de cláusula penal e sua cobrança não é limitada ao valor do contêiner ou do frete. A associação

também alegou que a cartilha menciona que não re�ete a realidade do mercado e que quando Antaq

a�rma que as sobre-estadias são livremente negociadas, sendo que se tratam de valores pré-�xados em

tabelas impostas ao mercado por meio de termos de responsabilidade e devolução de contêiner, com
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cláusulas abusivas, inclusive de foro de eleição com valores muito acima dos custos marginais e em que

principalmente os médios e pequenos usuários, exportadores e importadores, não conseguem negociar

tais valores.

A associação destacou em seu pedido cautelar que a Antaq tinha consciência da necessidade de

alteração da cartilha e que a diretoria-geral da Antaq enviou ofício ao Tribunal de Contas da União (TCU),

em setembro de 2019, a�rmando existir o mesmo equivoco na cartilha. Segundo a Logística Brasil,

advogados de armadores estariam se valendo desse fragmento da cartilha para bene�ciar seus clientes.

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=352__zoneid=117__cb=003736669b__oadest=http%3A%2F%2Fwww.navalshore.com

https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=352__zoneid=117__cb=003736669b__oadest=http%3A%2F%2Fwww.navalshore.com.br


31/08/2020 Confirmada cautelar que suspende trecho sobre demurrage em cartilha da Antaq

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq 5/10

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=14__zoneid=14__cb=b439394758__oadest=http%3A%2F%2Fwww.nasareh.com.b

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=341__zoneid=15__cb=abd4e77998__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavio

2020)

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=140__zoneid=68__cb=f9e34c108f__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios

Receba nossa newsletter diária

Osvaldo Agripino de Castro Junior

agripino@univali.br

Empresa

https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14__zoneid=14__cb=b439394758__oadest=http%3A%2F%2Fwww.nasareh.com.br%2F
https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=341__zoneid=15__cb=abd4e77998__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios.com.br%2Fecobrasil-2020
https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=140__zoneid=68__cb=f9e34c108f__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios.com.br%2Fassinaturas1


31/08/2020 Confirmada cautelar que suspende trecho sobre demurrage em cartilha da Antaq

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq 4/10



(http://www.facebook.com/

u=https://www.portosenav

e-

logistica/con�rmada-

cautelar-

que-

suspende-

trecho-

sobre-

demurrage-

em-

cartilha-

da-

antaq) 



(http://twitter.com/sh

url=https://www.port

e-

logistica/con�rmada

cautelar-

que-

suspende-

trecho-

sobre-

demurrage-

em-

cartilha-

da-

antaq&text=Con�rm 



(https://plus.go

url=https://ww

e-

logistica/con�r

cautelar-

que-

suspende-

trecho-

sobre-

demurrage-

em-

cartilha-

da-

antaq) 



(http://w

mini=tru

e-

logistica

cautelar

que-

suspend

trecho-

sobre-

demurra

em-

cartilha-

da-

antaq)

0 comentários Classificar por 

Plugin de comentários do Facebook

Mais recentes

Adicione um comentário...

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq
http://twitter.com/share?url=https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq&text=Confirmada%20cautelar%20que%20suspende%20trecho%20sobre%20demurrage%20em%20cartilha%20da%20Antaq
https://plus.google.com/share?url=https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/andredeseixas
https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14__zoneid=14__cb=b439394758__oadest=http%3A%2F%2Fwww.nasareh.com.br%2F


31/08/2020 Confirmada cautelar que suspende trecho sobre demurrage em cartilha da Antaq

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq 6/10

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=338__zoneid=26__cb=5b0f52f84f__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios

 

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=123__zoneid=45__cb=4bd92f6c52__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios

autor%2F20%3FItemid%3D2609)

 

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=337__zoneid=46__cb=1a4a0c7c2a__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios

 

Cargo

Telefone

 Indústria Naval e O�shore  Marinhas Mercante e Militar  Portos e Logística

ASSINAR

https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=338__zoneid=26__cb=5b0f52f84f__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios.com.br%2Fecobrasil-2020
https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=123__zoneid=45__cb=4bd92f6c52__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios.com.br%2Fcomponent%2Fcontact%2Fcontact%2F1203-autor%2F20%3FItemid%3D2609
https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=337__zoneid=46__cb=1a4a0c7c2a__oadest=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios.com.br%2Fcatalogo


31/08/2020 Confirmada cautelar que suspende trecho sobre demurrage em cartilha da Antaq

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq 7/10

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=285__zoneid=29__cb=

 

(https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=32__zoneid=48__cb=9718da6a86__oadest=http%3A%2F%2Fwww.sinaval.org.br%

BOMBANDO

(/noticias/geral/quarentena-afeta-exportacao-de-frutas-e-expoe-gargalos-logisticos-do-setor-no-

brasil)

Quarentena afeta exportação de frutas e expõe g…
(/noticias/geral/quarentena-afeta-exportacao-de-frutas-e-expoe-gargalos-
logisticos-do-setor-no-brasil)

ECONOMIA (/NOTICIAS/GERAL)

30 Ago 2020

https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=285__zoneid=29__cb=f560449d56__oadest=https%3A%2F%2Ftche.digital%2F
https://revive.portosenavios.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=32__zoneid=48__cb=9718da6a86__oadest=http%3A%2F%2Fwww.sinaval.org.br%2F
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/quarentena-afeta-exportacao-de-frutas-e-expoe-gargalos-logisticos-do-setor-no-brasil
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/quarentena-afeta-exportacao-de-frutas-e-expoe-gargalos-logisticos-do-setor-no-brasil
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral


31/08/2020 Confirmada cautelar que suspende trecho sobre demurrage em cartilha da Antaq

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq 8/10

(/noticias/geral/china-impulsiona-recorde-de-vendas-brasileiras-de-soja-e-carne-bovina)

China
impulsiona
recorde de
vendas
brasileiras
de soja e

car… (/noticias/geral/china-impulsiona-recorde-de-vendas-brasileiras-de-soja-e-carne-bovina)
30 Ago 2020

ECONOMIA (/NOTICIAS/GERAL)

(/noticias/navegacao-e-marinha/br-do-mar-propoe-criacao-de-nova-empresa-que-podera-

aumentar-a-oferta-de-navios)

BR do Mar propõe criação de nova empresa que poderá aume… (/noticias/navegacao-e-marinha/br-
do-mar-propoe-criacao-de-nova-empresa-que-podera-aumentar-a-oferta-de-navios)
31 Ago 2020

NAVEGAÇÃO (/NOTICIAS/NAVEGACAO-E-MARINHA)

(/noticias/navegacao-e-marinha/cabotagem-no-radar-de-operadores-logisticos)

Cabotagem no
radar de
operadores
logísticos

(/noticias/navegacao-e-marinha/cabotagem-no-radar-de-operadores-logisticos)
31 Ago 2020

NAVEGAÇÃO (/NOTICIAS/NAVEGACAO-E-MARINHA)

(/noticias/geral/eua-detalham-cortes-na-cota-de-importacoes-de-aco-do-brasil)

EUA detalham
cortes na cota de
importações de aço
do Bras…
(/noticias/geral/eua-
detalham-cortes-

na-cota-de-importacoes-de-aco-do-brasil)
31 Ago 2020

ECONOMIA (/NOTICIAS/GERAL)

https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/china-impulsiona-recorde-de-vendas-brasileiras-de-soja-e-carne-bovina
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/china-impulsiona-recorde-de-vendas-brasileiras-de-soja-e-carne-bovina
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/br-do-mar-propoe-criacao-de-nova-empresa-que-podera-aumentar-a-oferta-de-navios
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/br-do-mar-propoe-criacao-de-nova-empresa-que-podera-aumentar-a-oferta-de-navios
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/cabotagem-no-radar-de-operadores-logisticos
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/cabotagem-no-radar-de-operadores-logisticos
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/eua-detalham-cortes-na-cota-de-importacoes-de-aco-do-brasil
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/eua-detalham-cortes-na-cota-de-importacoes-de-aco-do-brasil
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral


31/08/2020 Confirmada cautelar que suspende trecho sobre demurrage em cartilha da Antaq

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq 9/10

 

Revista Portos e Navios
Editora Quebra-Mar Ltda.

Rua Leandro Martins, 10/6º andar
Centro

Rio de Janeiro - RJ
CEP 20080-070

Tel. +55 21 2283-1407

Diretores

Marcos Godoy Perez

Rosângela Vieira

Contatos:
Redação (/component/contact/contact/1203-autor/20?Itemid=2609) 

Publicidade (/component/contact/contact/1166-fale-com-a-publicidade/3?Itemid=2609)
Assinaturas (/component/contact/contact/1166-fale-com-a-publicidade/21?Itemid=2609

 

Editorias 

Indústria naval e offshore (/noticias/ind-naval-e-offshore) 
Portos e logística (/noticias/portos-e-logistica)

Navegação e Marinha do Brasil (/noticias/navegacao-e-marinha) 
Geral (/noticias/geral)

Executivos (/noticias/executivos)

Artigos 

Opinião (/artigos/artigos-de-opiniao)

Estudo e Pesquisa (/artigos/estudo-e-pesquisa)

Serviços 

Assinaturas (/assinaturas1) 
Publicidade (/publicidade1)
Newsletter (/newsletter1)

Revista impressa
Revista mensal em html (/impresso/revista-mensal-em-html1) 

Revista mensal digital (/impresso/revista-digital1) 

 

Eventos 

Ecobrasil (/ecobrasil-2019)
Marintec / Navalshore (/videos) - vídeos

Mural (/noticias/mural) 
Agenda (/agenda1)

https://www.portosenavios.com.br/component/contact/contact/1203-autor/20?Itemid=2609
https://www.portosenavios.com.br/component/contact/contact/1166-fale-com-a-publicidade/3?Itemid=2609
https://www.portosenavios.com.br/component/contact/contact/1166-fale-com-a-publicidade/21?Itemid=2609
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral
https://www.portosenavios.com.br/noticias/executivos
https://www.portosenavios.com.br/artigos/artigos-de-opiniao
https://www.portosenavios.com.br/artigos/estudo-e-pesquisa
https://www.portosenavios.com.br/assinaturas1
https://www.portosenavios.com.br/publicidade1
https://www.portosenavios.com.br/newsletter1
https://www.portosenavios.com.br/impresso/revista-mensal-em-html1
https://www.portosenavios.com.br/impresso/revista-digital1
https://www.portosenavios.com.br/ecobrasil-2019
https://www.portosenavios.com.br/videos
https://www.portosenavios.com.br/noticias/mural
https://www.portosenavios.com.br/agenda1


31/08/2020 Confirmada cautelar que suspende trecho sobre demurrage em cartilha da Antaq

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/confirmada-cautelar-que-suspende-trecho-sobre-demurrage-em-cartilha-da-antaq 10/10

Catálogo da indústria marítima 

Pesquise empresas, produtos e serviços (/catalogo) 
Assine o catálogo (/catalogo/planos-de-inclusao)

 

https://www.portosenavios.com.br/catalogo
https://www.portosenavios.com.br/catalogo/planos-de-inclusao

