ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE DIREITO PORTUÁRIO E MARÍTIMO

RELATÓRIO BIMESTRAL – JUNHO / JULHO DE 2019

RELATÓRIO APRESENTADO NA FORMA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 7º
DA PORTARIA Nº 67, DE 27/01/2019

a) A Comissão de Direito Portuário e Marítimo da OAB
A Comissão de Direito Portuário e Marítimo – CDPM/OAB-DF, constituída em
14/01/2019 e guiada pelo objetivo de difundir e fomentar o estudo, a pesquisa e
a cultura do direito portuário e marítimo, assim como dos demais aspectos
relacionados a estes ramos autônomos do direito, aproximando-os do Poder
Judiciário e do Poder Legislativo e visando ainda garantir maior segurança
jurídica nas análises e inovações legislativas, elenca abaixo as atividades
realizadas no segundo bimestre:
b) Palestras realizadas
Não foram realizadas palestras no bimestre. No entanto, a comissão participou
de diversos eventos e reuniões externas, conforme detalhado em tópico
específico deste relatório.
c) Reuniões realizadas
Foram realizadas as 5ª e 6ª reuniões ordinárias, respectivamente, nos dias
27/06/2019 e 25/07/2019, com os membros da comissão, conforme atas anexas,
e a 3ª e 4ª reuniões extraordinárias, em 24/06/2019 e 30/07/2019.
Na ocasião da 5ª reunião ordinária após aprovação da ata da reunião passada,
passou-se a ordem do dia que, como programado, seria a apresentação, por três
membros da comissão, do tema relacionado aos contratos de transição,
importante instrumento ligado ao setor portuário que possibilita a continuidade
do serviço após o encerramento do arrendamento de áreas instaladas do porto
organizado. Encerrada a apresentação, a comissão discutiu as ressalvas sobre o
tema e, posteriormente, foram atualizados e detalhados assuntos do VIII
Congresso de Direito Marítimo Portuário e Aduaneiro que a Comissão
promoverá este ano.
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Já durante a 5ª reunião ordinária, os membros da Comissão dedicaram-se
exclusivamente aos ajustes e definições do Congresso, considerando a sua
proximidade (será realizado em outubro). Assim, foram definidos os painéis de
apresentação, os possíveis debatedores, mediadores e presidentes das mesas,
questões relacionadas a patrocínios, etc.
Na 3ª e 4ª reuniões extraordinárias, as reuniões também tiveram seu objeto
restrito à realização do congresso. Nessas reuniões, foi possível finalizar o site
do evento (www.viiicdmpa.com.br), a forma de inscrição, os convites para
participação do evento e o documento para apresentação aos possíveis
patrocinadores.
Além das reuniões ordinárias e extraordinárias, a comissão também realizou
outras atividades e participou de reuniões externas, a saber:
i) Reunião com a Federação Nacional das Operações Portuárias
Em 04/06/2019, a CDPMOAB reuniu-se com a Federação Nacional das
Operações Portuárias – FENOP para, além de convidá-la para integrar a nossa
Comissão, também, discutir assuntos relativos aos setores portuário e marítimo.
Trata-se de uma estratégia adotada pela CDPMOAB no sentido de convidar
todas as federações, associações, órgãos e demais entidades envolvidas com os
setores supracitados para participarem da Comissão. O objetivo é agregar ainda
mais valor aos trabalhos realizados.
No bimestre passado, trinta ofícios/convites foram encaminhados pela
CDPMOAB. Alguns foram prontamente respondidos, inclusive sugerindo datas
para reuniões.
A primeira delas foi justamente com a FENOP, que é uma entidade sindical que
tem por finalidade defender e representar as atividades econômicas e os
interesses das pessoas jurídicas que atuam nas atividades de operações
portuárias.
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ii) Reunião com a Federação Nacional das Empresas de Navegação
Aquaviária
Em 25/06/2019, dando sequência aos convites citados no tópico anterior, a
CDPMOAB realizou nova reunião, agora com a Federação Nacional das
Empresas de Navegação Aquaviária – FENAVEGA, que tem como objetivo
proteger a navegação e os armadores nacionais, bem como estimular a indústria
da construção naval.
Ao final, a reunião acabou se alongando, visto que a CDPMOAB e
FENAVEGA começaram a discutir os problemas e possíveis soluções do
transporte aquaviário brasileiro, em especial na região norte. Cuida-se de tema
que atualmente vem sendo analisado a fundo pelo Governo Federal, que está
prestes a encaminhar ao congresso nacional proposta de lei para incentivo à
cabotagem brasileira.

iii) Reunião a Chefe de Gabinete da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários
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Em 02/07/2019, a Diretoria da CDPMOAB reuniu-se ainda com a Chefe de
Gabinete da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, Sra.
Jacqueline Wendpap.
Na reunião, foram discutidos assuntos envolvendo a Comissão, a Agência
Reguladora e sobre o VIII Congresso de Direito Marítimo, Portuário e
Aduaneiro.

iv) Reunião com a Associação Brasileira de Terminais e Recintos
Em 18/07/2019, a CDPMOAB realizou reunião com nova entidade do setor
portuário, a Associação Brasileira de Terminais e Recintos – ABTRA, que
representa 51 empresas administradoras de recintos alfandegados no Brasil.
Além da formalização do convite para a ABTRA integrar a Comissão, a
diretoria da CDPMOAB aproveitou para novamente debater as dificuldades dos
setores portuário e marítimo.
v) Reunião com a Escola Superior de Brasília
Em 31/07/2019, a CDPMOAB esteve em reunião convocada pela Escola
Superior de Advocacia do Distrito Federal – ESA. No encontro, a ESA
apresentou sua intenção em reformular a grade de cursos, abrindo três eixos de
atuação: cursos de formação, de atualização e de especialização, incluindo
nesses moldes os cursos de formação de estagiários e advogados, secretariado,
além de inglês e espanhol jurídico, etc.
Com o intuito de complementar o portfólio a ser oferecido, foi solicitada a
colaboração das comissões da OAB na apresentação de pelo menos uma
sugestão de tema, indicando, se possível, um ou dois nomes de professores com
experiência docente para cada.
d) Acompanhamento de Audiência Pública
No dia 11/06 a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)
realizou a Audiência Pública nº 05/2019 com o objetivo de obter contribuições,
subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de metodologia de
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análise de reajuste e abusividade de preços dos terminais portuários autorizados
e arrendados. Essa audiência foi acompanhada por membros da Comissão de
Direito Portuário e Marítimo da OAB/DF.
Brasília-DF, 14 de agosto de 2019.

Beatriz Giraldez Esquivel Gallotti Beserra
Presidente da Comissão da Direito Portuário e Marítimo

Alexandre Rodrigues Souza
Secretário Geral da Comissão de Direito Portuário e Marítimo
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