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Centronave havia recorrido contra regulação da Antaq sobre transportadores marítimos estrangeiros prevista

na norma. Cabe recurso dessa sentença, tomada em primeira instância.

A Justiça Federal do Distrito Federal considerou improcedente o recurso do Centro Nacional de

Navegação Transatlântica (Centronave) para impedir a aplicação da resolução normativa (RN-18/2017),

que prevê a regulação sobre empresas estrangeiras de longo curso que operam no Brasil. A norma da

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) trata dos direitos e deveres de usuários, agentes

intermediários e empresas de navegação. Como a decisão foi tomada em primeira instância, ainda cabe

recurso.

O Centronave, que representa transportadores marítimos estrangeiros, sustentou o argumento de que a

resolução institui de forma ilegal e inconstitucional uma série de regras e determinações voltadas

especi�camente às empresas estrangeiras que realizam transporte marítimo de cargas em águas

brasileiras. Além disso, a defesa da associação alegou que a Antaq não possui competência legislativa

para regular a atuação desses agentes.

Na decisão, o juiz considerou que os documentos e fundamentos apresentados demonstram que a

norma não viola a garantia de livre iniciativa no segmento de transporte marítimo de longo curso

prevista na Constituição, a despeito do tratamento legal existente sobre ordenação do transporte

internacional (Lei 9.432/1997), que deverá estar alinhado com os acordos dos quais o Brasil é signatário.

O magistrado entendeu que não �cou demonstrada qualquer violação, pela norma impugnada, aos

acordos ou tratados �rmados pelo Brasil, nem ao poder regulamentar assegurado à agência reguladora.
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“A regulação promovida pela Antaq, devidamente autorizada pela Lei 10.233, atende, de pronto, aos

princípios da soberania nacional e da defesa do consumidor, pelo que não pode ser apontada como

ilegítima. Inexiste, portanto, fundamento jurídico idôneo à demonstração da alegada ocorrência de

ilegalidade na resolução normativa 18/2017”, considerou o juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, da 2ª

Vara Federal Cível da seção judiciária do Distrito Federal.
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A Associação Brasileira dos Usuários dos Portos de Transportes e da Logística (Logística Brasil),

anteriormente como Usuport-RJ, e a Usuport-SC foram aceitas como amicus curiae nesse processo. Para

a Logística Brasil, que contribuiu com a elaboração da RN-18, a ação ajuizada pelos representantes dos

armadores estrangeiros afronta donos de cargas do país, a agência reguladora e a soberania brasileira.

O advogado Osvaldo Agripino, que representa a Logística Brasil nesse processo, avaliou que a decisão

mostra que o poder judiciário entende que a Antaq pode punir abusos, assim como ocorre nos Estados

Unidos, na União Europeia e no Leste Asiático. “A RN-18 não é su�ciente para evitar os abusos, mas ajuda

a combater as falhas de mercado. A sentença é vitória em prol da competitividade da economia”,

comentou. Ele acredita que a norma é resultado das denúncias feitas pela Logística Brasil nos últimos

anos.

“Ainda é preciso mudar o modelo para regulação ex-ante, com registro prévio dos preços, como na China.

A ‘Antaq’ de lá, diante dos abusos da aliança 2M na pandemia, em relação aos fretes, que são

monitorados, fez intervenção no mercado, via Cosco, e os dois armadores reduziram frete em até 12%.

Ainda chegaremos lá”, projetou Agripino.

A Logística Brasil defende que armadores de outros países devem ser regulados e �scalizados.

“Armadores estrangeiros querem regulação para os outros, e não para eles. Estamos com o PL do BR do

Mar no Congresso, em regime de urgência constitucional, e isso serve para jogar luz sobre os reais

objetivos desses estrangeiros que operam no Brasil, explorando nossa navegação de cabotagem,

travestidos de nacionais”, a�rmou o diretor-presidente da associação, André de Seixas.
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