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Processo  n.º 5016114-68.2010.404.7100

5ª Vara Federal de Porto Alegre/RS

Autor: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ

Réus: Superintendência de Portos e Hidrovias e Estado do Rio Grande do Sul

MM. Juiz Federal:

Trata-se  de  analisar  o  pedido  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela 

formulado pela ANTAQ para que seja suspenso o certame licitatório tornado público 

por meio do edital publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 

08/07/2010, com vistas à concretização do projeto de Revitalização do Cais Mauá.

Alega a ANTAQ que a publicação do edital de licitação que tem por 

objeto o arrendamento de área não operacional do Cais Mauá sem a sua anuência 

viola o disposto no Decreto n.º 4.391/02. Refere que tal autorização somente não está 

expressamente prevista no art. 34 da Lei 8630/93 (Lei dos Portos) porque tal diploma 

é anterior à Lei das Concessões (Lei n.º 8.987/95) e Lei de Criação da ANTAQ (Lei 

nº 10.233/2001).

Os réus, por outro lado, alegam que a área do Cais Mauá não vem 

sendo utilizada há décadas como 'Porto' e que, portanto, teria havido a desafetação de 
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fato  da  área,  mostrando-se  descabida  a  intromissão  da  ANTAQ  no  projeto  de 

Revitalização.

Fundamentação

Para a concessão da tutela antecipada, é necessário o preenchimento de 

três  requisitos:  verossimilhança  dos  fatos  alegados,  fundado  receio  de  dano 

irreparável ou de difícil reparação e reversibilidade do provimento jurisdicional.

Em sede  de  cognição  sumária,  vislumbra-se,  s.m.j,  a  existência  de 

verossimilhança nas alegações da autora. Com efeito, embora seja incontroverso que 

a  área  objeto  do  arrendamento  não  esteja  sendo  usada  há  várias  décadas  como 

“Porto”,  o  fato  é  que  não  houve  desafetação  (de  direito)  da  referida  área,  que 

continua afetada como área portuária não operacional, sujeita, enquanto ostentar essa 

qualidade, à fiscalização e regulação pela ANTAQ.

O fato de a Lei n.º 8630/93 (Lei dos Portos) não prever expressamente 

a necessidade de prévia consulta à ANTAQ como requisito para o arrendamento de 

áreas não afetas às operações portuárias não constitui óbice, por si só, à intervenção 

da Agência Reguladora no processo licitatório,  pois a  ausência  de menção a  ela 

explica-se pelo fato de que a lei acima referida ser anterior à Lei das Concessões (Lei 

n.º  8.987/95) e Lei  de Criação da ANTAQ (Lei n.º  10.233/2001),  bem como ao 

Decreto  n.º  4.391/02.  Ademais,  os  diploma  legais  supra  citados  não  são 

incompatíveis entre si e nem tão pouco foi suscitada a revogação da legislação que 

disciplina o regime portuário no país.
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Em  relação  ao  fundado  receio  de  difícil  reparação,  sabe-se que  o 

perigo deve ser devidamente comprovado como sendo sério, iminente, real. A parte 

deve convencer o juiz que a consequência natural e inevitável do indeferimento de 

seu pedido será a geração de grave lesão aos seus interesses, que poderão não mais 

ser reparados no futuro ou mesmo que possível tal reparação, a dificuldade para tanto 

será significativa. No caso dos autos, verifica-se a existência desse risco, uma vez 

que eventual anulação da licitação em um momento posterior – quando o vencedor 

do certame já tivesse feito investimentos na obra, por exemplo – geraria o dever de 

indenizar por parte do Estado, caracterizando um dano irreparável ao erário.

 

Por fim, cabe frisar que eventual concessão da liminar não implicaria 

danos  irreversíveis,  pois  o  que  se  requer,  nesta  etapa  de  cognição  sumária,  é 

simplesmente a suspensão do certame licitatório.

Conclusão:

Diante do exposto, o  Ministério Público Federal manifesta-se pelo 

deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de que seja 

suspenso do certame licitatório de revitalização do Cais do Porto Mauá.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2010.

MARK TORRONTEGUY NÚÑEZ WEBER,
Procurador da República.


