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

RELATÓRIO BIMESTRAL – ABRIL / MAIO DE 2020

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.
c) Reunião extraordinárias realizadas
Em 17/04/2020, a diretoria da Comissão de Direito Portuário e Marítimo da
OAB/DF reuniu-se para debater as alternativas possíveis para as próximas
reuniões, devido a pandemia do COVID-19, bem como os próximos temas de
debate entre os membros.
Decidiu-se, até por orientação da OAB/DF, a realização de reuniões à distância,
por meio da Plataforma Zoom, programa que permite a realização de conversas
e debates de forma online e dinâmica.
d) Reuniões ordinárias realizadas
Foram realizadas as 12ª e 13ª reuniões ordinárias, respectivamente, nos dias
30/04/2020 e 28/05/2020, com os membros da comissão e também com
convidados.
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Devido a pandemia do COVID-19, ambas as reuniões ocorreram
extraordinariamente via plataforma Zoom, conforme adiantado no tópico
anterior.
Na ocasião da 12ª reunião ordinária, o debate girou em torno dos reflexos do
coronavírus no setor portuário. O primeiro convidado a discorrer sobre o assunto
foi o Sr. Marcus Freitas, Diretor Jurídico da Administração Portuária de
Paranaguá e Antonina, que atualizou os membros da comissão a respeito das
ações adotadas pelo porto organizado paranaense em razão da pandemia. O
segundo convidado a discorrer foi o Gerente Gerente Jurídico do Terminal
Portuário Privado – TUP Portonave, Sr. Diego de Paula, que, da mesma forma,
retratou as ações adotadas em razão do coronavírus, bem como da dificuldade
dos prestadores de serviços portuários com a enorme quantidade de normas
editadas para o combate da pandemia. Posteriormente, passou-se a palavra a Sra.
Flávia Takafashi, Diretora do Departamento de Gestão de Contratos da
Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, que deu um panorama
geral dos problemas decorrentes do COVID-19 nos portos, especificando as
maiores dificuldades enfrentadas para cada perfil/tipo de cargas.

Já na 13ª reunião ordinária, o tema a ser discutido foi sobre a contabilidade
regulatória do setor portuário (Resoluções Normativas nº 19/2019 e 20/2019 da
ANTAQ). O convidado para apresentação do tema foi o Sr. Bruno Pinheiro,
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Superintendente de Regulação da ANTAQ. Feita a apresentação, a comissão
abriu a palavra para os membros e demais convidados. Ao todo, a reunião
chegou a contar com mais de 100 participantes.
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e) Webnário realizado pelo Tribunal de Contas da União sobre os
desafios da pandemia da COVID-19 para o setor de transportes
Em 05/05/2020, o Tribunal de Contas da União – TCU realizou Webnário com o
tema desafios da pandemia da Covid-19 para o setor de transportes, tendo como
debatedores o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o Ministro do
TCU, Bruno Dantas, e o Deputado Federal, Arnaldo Jardim.
Na oportunidade, membros da comissão tiveram a oportunidade de presenciar a
discussão dos impactos do coronavírus nos contratos portuários e a percepção
técnica e jurídica do Ministério da Infraestrutura e do Tribunal de Contas quanto
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro das avenças, que em grande
parte será afetado pela pandemia.
Além disso, o Webnário foi importante para tomar ciência dos projetos do
Ministério da Infraestrutura, bem como dos avanços logísticos do país, bem
como da atualização de algumas análises que estão sendo realizadas pela Corte
de Contas.

Brasília-DF, 30 de junho de 2019.
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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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