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ROL DE CATEGORIAS 

Porto 

Em sentido amplo, porto é uma pequena baía ou parte de grande extensão de 

água, protegida natural ou artificialmente das ondas grandes e correntes fortes, 

que serve de abrigo e ancoradouro a navios, e está provida de facilidades de 

embarque e desembarque de passageiros e carga. Mais amplamente, ainda, é 

qualquer lugar de abrigo, de refúgio ou de descanso1. 

 

Porto organizado 

É o porto construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação e 

da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela 

União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a circunscrição de uma 

autoridade portuária. Os portos não enquadrados nessa situação são ditos “não 

organizados”, não sendo as suas atividades reguladas pelo presente 

ordenamento. Os portos “não organizados” são geralmente pequenos e pouco 

movimentados, sem administração, resumindo-se, na maioria das vezes, a um 

pequeno cais para recebimento de mercadorias2. 

 

Área do Porto organizado 

É a área compreendida pelas instalações portuárias, quais sejam, ancoradouros, 

docas, cais, pontes e píer de atracação e acostagem, terrenos, armazéns, 

edificações e vias de circulação interna, bem como pela infra-estrutura de 

proteção e acesso aquaviário ao porto, tais como guias-correntes, quebra-mares, 

eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio que devam ser mantidas 

                                            
1 Manual do trabalho portuário e ementário . Brasília: MTE, SIT, 2001, p. 14. 
2 Manual do trabalho portuário e ementário , p. 14. 



 

pela administração do porto. A área do porto organizado é definida em portaria do 

Ministério dos Transportes3. 

 

Trabalhador avulso 

O trabalhador avulso é, assim, a pessoa física que presta serviço sem vínculo 

empregatício, de natureza urbana ou rural, a diversas pessoas, sendo 

sindicalizado ou não, com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria 

profissional ou do órgão gestor de mão-de-obra4. 

 

Trabalhador portuário avulso 

Denomina-se Trabalhador Portuário Avulso (TPA), outra espécie do gênero 

“trabalhador portuário”, aquele que, inscrito no OGMO, presta serviços na área do 

porto organizado, sem vínculo empregatício, a vários tomadores de mão-de-obra5. 

 

 

 

 

                                            
3 Manual do trabalho portuário e ementário , p. 15. 
4 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho . 22. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 159 
5 Manual do trabalho portuário e ementário , p, 27. 
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RESUMO 

O presente trabalho procura apresentar os resultados e reflexos na mão-de-obra 
avulsa portuária frente à promulgação da Lei n. 8.630 de 1990. Inicia-se, no 
primeiro capítulo um estudo sobre o ambiente e atividade portuária, envolvendo 
histórico e evolução, conceito e destaque de alguns portos brasileiros, formas de 
controle portuário, destaca-se a legislação pertinente e a temática modernização 
portuária. Investiga-se, no segundo capítulo, o texto da Lei n. 8.630/93, 
abordando a estrutura e figuras das relações portuárias e terminologias 
apresentadas pela lei. O terceiro capítulo inicia-se o trabalho avulso, o trabalho 
portuário avulso, identificando suas características, conceitos, aborda-se os tipos 
de contratos de trabalho na atividade portuária, aborda-se ainda às questões 
atinentes a possibilidade de cooperativas dos trabalhadores avulsos na atividade 
portuária e a negociação coletiva. Por fim pode-se visualizar como o judiciário 
brasileiro tem se comportado frente às questões apresentadas em juízo com as 
decisões dos tribunais e as discussões sobre o tema trabalho portuário avulso, 
por meio de ementas jurisprudenciais e respectiva análise. Portanto, sendo esta 
pesquisa de cunho bibliográfico, para tal adotou-se o método indutivo, entendido 
como aquele que conclui de um ou mais fatos particulares para todos os fatos 
semelhantes, presentes e futuros. 
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INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objetivo trazer a lume as 

principais inovações na mão-de-obra portuária trazidas com a Lei n. 8.630/93, que 

inovou nas relações dentro dos portos organizados.   

O seu objetivo institucional é produzir uma monografia para 

obtenção do grau de bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI; geral, demonstrar através de pesquisa acadêmico-científica a 

importância das mudanças ocorridas nas relações de trabalho à luz da Lei n. 

8.630/93; específico, investigar o ambiente portuário e as relações portuárias 

evidenciando as características do trabalho portuário avulso. 

Para tanto, adotou-se o método indutivo e como meio de 

explicação geral do tema, dividindo-se o relatório em três capítulos. 

O primeiro, para fazer uma exposição do ambiente portuário 

em que se encontra inserido o trabalhador avulso, com uma abordagem histórica, 

destacando alguns importantes portos, os modelos de controle portuário, trazendo 

a legislação pertinente ao tema e identificando as características portuárias antes 

e depois do advento da Lei n. 8.630/93. 

O segundo, destinado a promover a identificação das figuras 

que compõem o ambiente portuário, explorando para tanto o texto da Lei n. 

8.630/93, iniciando com definição de porto e porto organizado, partindo para o 

entendimento das modalidades de exploração portuária, conceitos e 

características do OGMO e da administração portuária. 

O terceiro e último, buscou formular questões acerca do 

trabalhador avulso portuário, abordando conceito, natureza jurídica, cadastro, 

registro e escalação da mão-de-obra avulsa frente à nova legislação bem como 

formas de contratos, cooperativas e as características da negociação coletiva de 

trabalho. 
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Por fim, são apresentados alguns posicionamentos 

jurisprudenciais com relação à atividade do trabalhador portuário avulso. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

                                  a) Dentre as principais mudanças que a Lei n. 8.630/93 

trouxe à atividade portuária foi à criação do órgão gestor de mão-de-obra avulsa. 

 b) Depois da criação da Lei n. 8.630/93 a contração de mão-

de-obra se dá através de seleção realizada pelo OGMO, o qual manterá o 

cadastro de trabalhadores habilitados. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa 

Bibliográfica. Na comunicação dos resultados da pesquisa se faz através de 

relatório final. 

O presente relatório de pesquisa encerra-se com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre o tema.  



CAPÍTULO 1  

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA PORTUÁRIO BRASILEIRO 

Este capítulo acha-se dividido em cinco seções, destinadas 

a tratar: da localização histórica, identificando marcos na evolução do sistema 

portuário brasileiro; da PORTOBRÁS, empresa que administrou portos durantes 

várias décadas; de alguns portos em destaque, importante para visualizar o 

ambiente portuário; e a identificação da legislação, nacional e internacional que 

disciplinam o trabalho portuário avulso.  

1.1 BREVE HISTÓRICO  

A abertura dos portos em janeiro de 1808 é o marco de 

início da atividade portuária no Brasil. Nessa época, era de responsabilidade dos 

tripulantes os serviços de carga e descarga de mercadorias transportadas pelas 

embarcações 6. 

 Os portos brasileiros em sua maioria foram construídos no 

início do século XX7, e o surgimento do trabalho avulso se confunde como 

surgimento dos primeiros portos, visto que estes têm seu surgimento 

historicamente nos portos. 

Com o extenso litoral que possui o Brasil, pontos 

estratégicos foram aproveitados para surgimento de portos de grande destaque 

nacional. O Brasil possui mais de 8.500 km de linha costeira considerando os 

recortes litorâneos, dezessete Estados da Federação compõem esta linha de 

costa, contando com portos marítimos, estuarinos e lagunares, pelo quais se 

                                            
6 BARROS. Alice Monteiro de. Contratos e regulamentos especiais de trabalho : peculiaridades, 

aspectos controvertidos e tendências. 2. ed. São Paulo: LTr, 2002, p. 437. 
7 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos . Curitiba: Juruá, 2004, p.19. 
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movimenta a quase totalidade do comércio exterior do país, além da navegação 

de cabotagem entre os portos nacionais8.  

Ao longo das últimas décadas, os portos brasileiros foram 

administrados com interferência do Estado nas decisões gerências, através de 

terceiros, de planejamento ou na área de recursos humanos, ficando sob sua 

tutela o Estado o provimento de recursos para investimentos em expansão, 

reformas, melhoramentos das instalações portuárias, bem como na aquisição e 

montagem de equipamentos.  

1.2 EVOLUÇÃO DO SISTEMA PORTUÁRIO BRASILEIRO 

Conforme narra Silva e Hoffman9, as exportações brasileiras 

na época colonial consistiam em matéria prima. Com a decretação do Bloqueio 

Continental, permitindo a saída de navios apenas para a metrópole, no final desse 

período. Essa situação foi normalizada através da publicação da Carta Régia em 

1808, declarando a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Porém, a 

abertura real dos portos brasileiro correu em 1822 com a Proclamação da 

Independência.  

Deve-se abrir parênteses e destacar a importância dos 

portos. Os portos são pontos focais no intercâmbio comercial de um país. Ao 

analisar a relação dos portos com as cidades, Cocco e Silva assim discorrem 

sobre os portos: “[..] portas de entradas dos colonizadores e dos escravos, por um 

lado, e portas de saída das riquezas sobre as quais se baseavam os diferentes 

ciclos econômicos brasileiros[...]10”. 

Porto pode ser definido assim: 

Porto é uma pequena baía ou parte de grande extensão de água, 
protegida natural ou artificialmente das ondas grandes e correntes 
fortes, que serve de abrigo e ancoradouro a navios, e está provida 

                                            
8 ALFREDINI. Paolo. Obras e gestão de portos e costas . São Paulo: Edgard Blücher, 2005, p. 2. 
9 SILVA, Silmara N. da; HOFFMAN, Valmir Emil. Porto de Itajaí : o impacto da abertura de 

mercado e conseqüente municipalização. Itajaí: Ed. Univali, 2001, p. 71. 
10 COCCO, Giuseppe; SILVA, Gerardo (Orgs.). Cidades e portos : os espaços da globalização. 

Rio de Janeiro: DP&A, 1999, p. 9. 
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de facilitadores de embarque e desembarque de passageiros e 
carga. Mais amplamente, ainda, é qualquer lugar de abrigo, de 
refúgio ou de descanso11. 

Cocco e Silva12 explicam qual o deve ser o papel dos portos:  

Os portos, especificamente, devem assumir rapidamente uma 
nova função, que é a de organizar e gerenciar fluxos contínuos de 
bens para a produção e o consumo, a partir de redes de empresas 
que se estendem de maneira difusa e flexível pelos territórios. 

Os portos são considerados um setor de vital importância 

para a vida econômica do país. Porém, é questionável que os portos brasileiros 

sofreram com o descaso dos investimentos públicos. A nova visão liga os portos a 

investimentos privados e modernização de equipamentos que viabilizem 

barateamento e agilidade nas operações portuárias.  

Como lembra Santos Neto e Ventilari13 : 

Nas docas brasileiras, os equipamentos obsoletos, alguns datados 
do imediato pós-guerra, contrastam brutalmente com os 
ultramodernos equipamentos computadorizados utilizados nos 
portos europeus, norte-americanos e asiáticos. Os investimentos, 
orçados à casa dos bilhões de dólares, proibitivos para o ente 
estatal envolvido numa profunda crise estrutural, foram negados 
pela iniciativa privada, por um motivo simples: essa se recusava a 
investir milhões de dólares em equipamentos e instalações que 
depois se encontrariam fora do seu controle.  

É de convicção para a maioria dos estudiosos, que a 

situação dos portos brasileiros, o sucateamento e o alto custo dos serviços 

portuários tornam-se entraves para a comercialização internacional dos produtos 

brasileiros.  

Segundo Santos Neto e Ventilari14, o sucateamento está 

ligado : 

                                            
11 Manual do Trabalho Portuário e Ementário,  p 14. 
12 COCCO, Giuseppe. SILVA; Gerardo (Orgs.). Cidades e portos : os espaços da globalização, p. 

17. 
13 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos,  p.20. 
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[...] na incapacidade demonstrada pelo Estado de proporcionar os 
investimentos necessários para a constante modernização 
exigida, bem como nos arcaicos métodos gerenciais adotados. 
Presos a um sistema ultrapassado de monopólio duplo, por parte 
de estatal Companhias das Docas e por parte dos sindicatos de 
trabalhadores avulsos, os portos brasileiros afastaram os 
investimentos privados, impedindo a sua modernização.  

Os eminentes estudiosos sobre a temática completam: 

Para entendermos a importância dos portos para nosso país basta 
dizermos que os mesmos são utilizados por 95% do comércio 
exterior nacional. Em 1997 foram movimentadas 414 milhões de 
toneladas. A movimentação de contêineres nos portos brasileiros, 
em 1996, atingiu 1.266.770 unidades, abrangendo os cheios e os 
vazios, tanto de 20 como de 40 pés, embarcados e 
desembargados, no longo curso e na cabotagem. Somente no 
mês de dezembro de 1998, o Porto de Santos, o maior da 
América Latina, movimentou 50.896 contêineres15. 

Deve-se, visualizar, portanto a extrema competitividade no 

mercado globalizado e a necessária mudança que o setor portuário necessitava 

para não se ver excluído do mercado econômico internacional. 

Sob exigências da economia globalizada, a pressão para 

redução de custos e aumento de produtividade, o Governo Federal decidiu mudar 

o quadro que pendurou por muitos anos. A solução foi modernizar os portos 

brasileiros, criando uma nova estrutura, com um novo modelo de gerenciamento 

para os portos organizados. 

Porém, faz necessário a compreensão de uma importante 

empresa que atuou na administração dos portos no Brasil, PORTOBRÁS, em 

destaque a seguir.  

 

                                                                                                                                    
14 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p.19. 
15 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 
modernização dos portos , p.19. 
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1.3 PORTOBRÁS 

Foi criada em 1975, uma empresa chamada Empresa 

Brasileira de Portos S.A. – PORTOBRÁS, com a finalidade de realizar atividades 

relacionadas com a construção, administração e exploração dos portos e das vias 

navegáveis interiores, exercendo a supervisão, orientação, coordenação, controle 

e fiscalização sobre tais atividades16. 

Até o ano de 1990 a PORTOBRÁS era responsável pela 

gestão dos portos públicos brasileiros. Os portos eram administrados diretamente 

pela Empresa ou através de suas controladas, as Companhias Docas. Assim 

controlava as administrações portuárias, as concessionárias e as administrações 

hidroviárias, além de definir os programas orçamentários, as políticas tarifárias e 

de pessoal, e as decisões sobre novos investimentos.  

Com a desativação da PORTOBRÁS, em 1990, o Ministério 

dos Transportes determinou que os portos passassem a ser administrados 

diretamente pelas Companhias Docas17. O projeto do governo federal de 

modernizar o sistema portuário iniciou com a extinção da PORTOBRÁS. Visando 

à descentralização administrativa e um a futura privatização dos serviços 

portuários, a exemplo de grandes portos mundiais, regionalizando a 

administração dos portos brasileiros. 

A atual legislação Brasileira está fundamentada na Lei de 

Modernização Portuário, como ficou conhecida a Lei nº 8.630/93, que buscou 

estabelecer definições para a atividade portuária desde a estrutura portuária até 

os serviços realizados no espaço portuário brasileiro. 

Alfredini18 faz uma analise sintética dos progressos dos 

portos brasileiros com a vigência da referida Lei:  

                                            
16 INFORME INFRA-ESTRUTURA: área de projetos de infra-estrutura. O Sistema portuário 

brasileiro . <www.bndes.gov.br/conhecimento/infra/g7302.pdf>. Acesso em: 09 março 2008. 

17 INFORME INFRA-ESTRUTURA: área de projetos de infra-estrutura. O Sistema portuário 
brasileiro . <www.bndes.gov.br/conhecimento/infra/g7302.pdf>. Acesso em: 09 março 2008. 

18 ALFREDINI, Paolo. Obras e gestão de portos e costas , p. 3. 
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[...] Em 1992, ano anterior à vigência da atual lei, que flexibilizou a 
operação portuária com relação aos monopólios , o Brasil era, 
apesar dos citados entraves institucionais, o terceiros país em 
movimentação mundial de cargas (cerca de 350 milhões de 
toneladas por ano envolvendo valor de US$ 54 milhões)). Em 
1999 a movimentação anual de cargas atingiu cifras superiores a 
420 milhões de toneladas [...]. 

Assim, a partir de 1990, com extinção da PORTOBRÁS e 

meio a fortes discussões sobre a política portuária iniciou-se um processo de 

transição que culminou com a promulgação da Lei n. 8.630/93. 

 

1.4 ASPECTOS DESTACADOS DE ALGUNS PORTOS BRASILEIRO S 

Visualizar aspectos de alguns portos é de extrema 

importância para compreender a realidade portuária. 

1.4.1 Porto de Santos 

O porto de Santos foi inaugurado em 02 de fevereiro de 

1892, com a atracação do navio inglês Nasmith. O porto contava com “(...) 260m 

de cais, que na época era administrado pela já criada companhia Docas de 

Santos – CDS, em uma área denominada Valongo”19. 

O porto expandiu-se de forma acelerada, tornando-se um 

dos portos de maior expressão do Brasil.  Entre os diversos tipos de cargas 

movimentadas estão o açúcar, café, laranja, algodão, adubo, carvão, trigo, sucos 

cítricos, soja, veículos, granéis, líquidos diversos etc. 

Diversas alterações passam a ocorrer no porto de Santos 

com o advento da Lei n. 8.630/93. 

Várias de suas áreas e instalações foram arrendadas à iniciativa 
privada, mediante o programa de modernização dos portos, o que 

                                                                                                                                    
 
19 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93. São Paulo: LTr, 2002, p. 29. 



 21 

– frise-se -, em face da total falta de critérios, gerou e continua 
gerando sérias pendências judiciais20. 

Hodiernamente o Porto de Santos apresenta-se assim: 

Atualmente, o Porto de Santos, movimenta, por ano, mais de 60 
milhões de toneladas de cargas diversas, número inimaginável em 
1892, quando operou 125 mil toneladas. Com 12 km de cais, entre 
as duas margens do estuário de Santos, o porto entrou em nova 
fase de exploração, consequência da Lei 8.630/93, com 
arrendamento de áreas e instalações à iniciativa privada, 
mediante licitações públicas21. 

1.4.2 Porto do Rio de Janeiro 

O Rio de Janeiro assumiu o status de capital do reino com a 

vinda da Família Real para o Brasil, no ano de 1808. Ocorreu com isso o destino 

de muitos imigrantes e um aumento na movimentação de cargas, mesmo após a 

independência do Brasil em 1822. Todavia, os estudos preliminares para a 

implantação de um conjunto de instalações que caracterizassem a existência de 

um porto organizado na cidade do rio de Janeiro só ocorreram de fato por volta do 

ano de 187022. Oficialmente o porto do Rio de Janeiro foi inaugurado em 20 de 

julho de 1910, sendo até o ano de 1933 administrado por empresas privadas. 

Atualmente o porto do rio de Janeiro apresenta-se com a 

seguinte estrutura: 

O Porto conta, também, com 10 (dez) armazéns externos, no total 
de 65.367 m2 e 8 (oito) pátios cobertos, somando 11.027 m2 com 
capacidade de 13.100 toneladas para armazenagem. Contêm, 
ainda, os seguintes terminais de uso privativo: Torguá 
(combustíveis), da Petrobrás S.A., nas ilhas D'Água e Redonda; 
Esso (produtos químicos) da Exxon Química Ltda., na ilha do 
Governador; Shell (combustíveis) da Shell do Brasil S.A., na ilha 
do Governador; Manguinhos (combustíveis) da Refinaria de 
Manguinhos, na Baía de Guanabara23. 

                                            
20 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93, p. 30. 
21 PORTO DE SANTOS. História do porto de Santos . < 

http://www.portodesantos.com.br/historia/index_p.html>. Acesso em: 19 maio 2008. 
22 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93, p. 27. 
23 COMAPNHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Características gerais do porto do Rio de 

Janeiro . <http://www.portosrio.gov.br/rio/Riopor.htm> Acesso em: 19 maio 2008. 
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1.4.3 Porto de Paranaguá 

Considerado o maior porto do sul do país, principalmente na 

exportação de grãos. Na explicação de STEIN24, a construção do porto começou 

em 24 de novembro de 1926 e a sua inauguração deu-se em 17 de março de 

1935. Em 11 de julho de 1947 foi criado o órgão estadual Administração do Porto 

de Paranaguá, mais tarde modificado , em 10 de novembro de 1971, para 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA).  

A movimentação atual do Porto de Paranaguá encontra-se 

assim:  

A vocação graneleira atrelada originalmente à atividade portuária 
paranaense passou a agregar novos mercados. O Porto de 
Paranaguá é atualmente o maior importador de fertilizantes do 
Brasil e atraiu novas cargas, como a movimentação de veículos, 
que registrou quase 165 mil unidades em 2007. A estrutura do 
Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) garante uma 
produção importante, com mais de 590 mil TEUs movimentados 
em dois berços de atracação em 200725. 

 

1.4.4 Porto de Itajaí 

A construção do Porto de Itajaí data da década de 30, 

conforme informa Silva e Hoffman26, o primeiro trecho do cais data de 1938, 

precedidos de estudos realizados pela Comissão de Melhoramentos de Portos e 

rios, em 1905, e de uma primeira construção datado de 1914.  

Ainda, com a criação da empresa dos portos do Brasil – 

PORTOBRÁS, em 1976, a gerência do terminal de Itajaí passou a ser exercida 

pela Administração do Porto de Itajaí, vinculada aquela. Extinta a PORTOBRÁS 

                                            
24 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93, p. 39. 
25PORTO DO PARANÁ. Porto de Paranaguá . < 

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/arquivos/File/novoporto.doc>. Acesso em: 19 maio 2008. 
26 SILVA, Silmara N. da; HOFFMAN, Valmir Emil. Porto de Itajaí : o impacto da abertura de 

mercado e conseqüente municipalização, p. 71. 
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em 1990, transferiu-se a gerência para a Companhia Docas de São Paulo, em 

Santos-SP, situação que pendurou cinco anos. A junta de administração do porto 

de Itajaí foi instalada em 1996, subordinada ao Departamento Nacional de Portos 

e Vias Navegáveis. Somente em 1995, através do Convênio nº 001/95, e com a 

Lei 2.970 foi criada a autarquia ADHOC (Administração Hidroviária Docas 

Catarinense), e após a pressão do Governo de Santa Catarina, o Ministério dos 

Transportes entregou a administração do Porto à Prefeitura de Itajaí.  

Sobre as mercadorias movimentadas no porto de Itajaí, 

assim são identificadas: 

 Ao longo dos anos recentes, as principais mercadorias 
movimentadas pelo Porto de Itajaí foram: madeira e derivados; 
frangos congelados (maior porto exportador do Brasil); cerâmicos; 
papel kraft; máquinas e acessórios; tabacos; veículos, têxteis; 
açúcar e carne congelada. [...]  Grande destaque merece a 
movimentação de contêineres. O Porto de Itajaí é o terceiro do 
Brasil. De um movimento de pouco mais de 26.000 T.E.U. em 
1990, o porto atingiu a marca de 564.012 T.E.U. em 2004. Do total 
de cargas movimentadas pelo Porto de Itajaí, 94% são 
representadas por mercadorias em contêineres27. 

O destaque dos portos possibilitou a visualizar os tipos de 

movimentação de cargas e a produção que classifica o Brasil exportador.  

 

1.4.5 Modelos de controle Portuário 

AlfrediniI28 apresenta uma classificação dos modelos de 

controles portuários: 

• Controle da União: O modelo de controle pela União embora apresente as 

vantagens de um planejamento centralizado, em termos de possibilidade de 

maior racionalidade nos investimentos, da disponibilidade de recursos e da 

adequação do sistema tarifário, tende a gerar ineficiência devido à 

                                            
27 PORTO DE ITAJAÍ. Histórico . <http://www.portoitajai.com.br/historico.php>. Acesso em: 19 

maio 2008. 
28 ALFREDINI. Paolo. Obras e gestão de portos e costas , p.449. 
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complexidade administrativa, envolvendo departamento de vários ministérios, 

às influências e a eventual falta de competição;  

 

• Controle de Estados ou Municípios: Com relação ao controle centralizado da 

União, possui algumas vantagens, porém também está sujeito aos 

mecanismos de influência política. A eventual concorrência entre portos 

estaduais ou municipais pode induzir ao aumento de eficiência, mas também 

conduzir à alocação ineficiente de investimentos público; 

 

• Autoridade Portuária Autônoma: A autoridade portuária é constituída por 

membros eleitos ou indicados por Conselho de Autoridade Portuária (CAP) de 

usuários e operadores, e/ou pelo próprio governo. A autoridade portuária tem 

as funções básicas de: regular, fiscalizar e explorar (habilitar o operador 

portuário), elaborando e gerindo o PDZ – Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento. Caracteriza-se a autoridade portuária autônoma pela sua 

estabilidade e independência do governo. Os portos assim organizados têm a 

vantagem da unidade na administração e da garantia de não estar subsidiando 

um outro porto menos eficiente. Esse modelo, além de expor-se à ação de 

lobbies, pode produzir dificuldade para captação de recursos de investimentos 

e para o desenvolvimento de uma política portuária nacional. [...]; 

 

• Controle Privado: Nos terminais privados, os portos estão associados a outras 

atividades industriais ou de transportes para atender às necessidades de um 

grupo ou empreendimento industrial loca. Funcionam como empreendimentos 

comerciais e o gerenciamento é flexível e voltado para a maximização dos 

lucros29. 

Portanto, as funções da autoridade portuária passaram a 

garantir canais de navegação seguros e balizados, serviços de praticagem e 

assistência de rebocadores quando necessário; garantir condições abrigadas de 

fundeio e atracação; serviços de movimentação de carga entre a embarcação e o 

cais; movimentação de cargas em terra e estocagem; e suprimentos de 

                                            
29 ALFREDINI. Paolo. Obras e gestão de portos e costas , p. 449-451. 
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combustíveis, água e outros congêneres para as embarcações30. E ainda, a 

regular utilização da mão-de-obra portuária. 

 

1.5  LEGISLAÇÃO E O TRABALHO PORTUÁRIO 

Atualmente, as principais leis que regem o trabalho portuário 

são as de n. 8.630/93 e 9.719/98. Com tais normas o gerenciamento da mão-de-

obra nos portos teve novas disciplinas. E ainda revogou os artigos da CLT que 

tratava sobre o trabalho portuário31, assim como todas as normas que 

anteriormente disciplinava sobre o tema. Lembrando que encontram-se inseridas 

no regime jurídico dos portos normas da OIT. 

1.5.1   Legislação Internacional 

Estão inseridas no regime jurídico de exploração dos portos 

as convenções elaborados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

ratificadas pelo Brasil, criadas som o sentido de proteção ao trabalho, a 

Convenção nº 137 e a Recomendação nº 145. 

O legislador brasileiro ratificou a convenção 137 e aceitou a 

Recomendação 145 da OIT, visando amenizar o impacto da modernização 

portuária, recomendando ainda o aproveitamento dos contingentes treinados de 

homens no trabalho portuário. Os textos da Convenção n° 137 e da 

Recomendação n° 145, da Organização Internacional d o Trabalho, relativas às 

Repercussões Sociais dos Novos Métodos de Processamento de Carga nos 

Portos, adotadas em Genebra, em 1973, durante a 58ª Sessão da Conferência 

Internacional do Trabalho, levanta a questão do aumento da mecanização e 

automatização e seu acentuado fluxo de mercadorias. 

                                            
30 ALFREDINI. Paolo. Obras e gestão de portos e costas , p.452. 
31 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 . Dispõe sobre o regime jurídico da 

exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras providências. LEX: 
Legislação Federal, artigo 75. 
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1.5.1.1 Convenção nº 137 da OIT 

Esta convenção foi ratificada pelo Brasil somente após a 

promulgação da Lei nº 8.630/93. Costa32 lembra que a ratificação da Convenção 

137 da OIT teve recomendação desfavorável por parte do Ministério do Trabalho 

e Previdência Social, quando publicou em 07/06/1975, no Diário do Congresso 

Nacional, o Parecer nº 38/73: 

Os argumentos apresentados, naquela época, pelo parecer 

do Ministério do Trabalho para a não ratificação da Convenção 137 da OIT, 

estavam em consonância com o modelo rudimentar de processamento de cargas 

que imperava nos portos brasileiros33. 

Castro Jr.34 tece comentários sobre o sentido da norma da 

OIT: 

O sentido da norma da OIT é o de, ainda assim, deve-se buscar 
garantir na maior medida possível, o emprego e a 
empregabilidade dos trabalhadores, ou seja, não se deve tomar 
como certa, como única opção, o corte de vagas como a principal 
feição do processo de mudança.  

Adaptar o mercado de trabalho à modernização e mesmo 

assim preservando os trabalhadores é o que pretende a OIT com a referida 

convenção. 

A situação dos terminais portuários, na época da 

recomendação desfavorável do Ministério do Trabalho e previdência Social, 

encontravam-se despreparados para uma efetiva automação. 

                                            
32 COSTA, Eder Dion de Paula. O trabalho portuário avulso na modernização dos por tos . 

2004. 248 f. Tese. Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004, 
p. 117. 

33 COSTA, Eder Dion de Paula. O trabalho portuário avulso na modernização dos por tos , p. 
117. 

34 CASTRO JR., Osvaldo Agripino de (Org.). Temas atuais de direito do comércio 
internacional . Florianópolis: OAB/SC, 2005, p. 172. 
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A modernização tem como objetivo acelerar o transporte de 

cargas e reduzir o tempo de permanência dos navios nos portos e os custos dos 

transportes, a referida convenção ratificada pelo Brasil, prepondera uma redução 

do efetivo de trabalhadores na orla portuária. 

A tecnologia investida para diminuir os custos da atividade 

portuária é um ponto relevante para economia dos países, porém, deve-se 

considerar que mudanças visando a automatizar os portos geram repercussões 

negativas no que se refere aos empregos nos portos e sobre as condições de 

vida dos portuários. A Convenção lembra que medidas devem ser adotadas para 

evitar ou reduzir os problemas que decorrem de tais mudanças no trabalho 

portuário. 

Assim estabelece o art. 2º da convenção nº 137: 

Artigo 2 - 1. Incumbe à política nacional estimular todos os setores 
interessados para que assegurem aos portuários, na medida do 
possível, um emprego permanente ou regular. 

2. Em todo caso, um mínimo de períodos de emprego ou um 
mínimo de renda deve ser assegurado aos portuários, sendo que 
sua extensão e natureza dependerão da situação econômica e 
social do país ou do porto de que se tratar.   

Do art. 4º da convenção nº 137 trata, entre outras temas, sobre o 
trabalhador portuário avulso registrado e o matriculado: 

Artigo 3 - 1. Registros serão estabelecidos e mantidos em dia para 
todas as categorias profissionais de portuários na forma 
determinada pela legislação ou a prática nacionais.  

2. Os portuários matriculados terão prioridade para a obtenção de 
trabalho nos portos.  

3. Os portuários matriculados deverão estar prontos para trabalhar 
de acordo com o que for determinado pela legislação ou a prática 
nacionais.  

Artigo 4 - 1. Os efetivos dos registros serão periodicamente 
revistos a fim de fixá-los em um nível que corresponda às 
necessidades do porto.  
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2. Quando uma redução dos efetivos de um registro se tornar 
necessária, todas as medidas úteis serão tomadas, com a 
finalidade de prevenir ou atenuar os efeitos prejudiciais aos 
portuários.  

Outra convenção ratificada no Brasil foi a Convenção n. 152, 

que não trata do assunto trabalhador portuário avulso de forma direta, apenas 

tece considerações sobre o ambiente de trabalho em utilização de métodos de 

trabalho, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores portuários. Estabelece 

ainda, que cabe às legislações nacionais imputar aos responsáveis e cobrar um 

ambiente de trabalho mais sadio para os trabalhadores. 

1.5.1.2 Recomendação 145 da OIT 

Assim como a Convenção n.º 137, a Recomendação n.º 145  

da OIT, trata especificamente do trabalho portuário. Essa última foi ratificada em 

1993. 

Essa Recomendação da OIT prevê no item 20 a garantia de 

um número reserva de mão-de-obra para fazer frente às necessidades do 

empregador. Também a aborda na item 21 e item 22 a possibilidade de 

transferência temporária de trabalhadores de um porto para outro quando houver 

excedente de mão-de-obra de um poro e escassez do outro. Já a 

multifuncionalidade abordada pela Lei n. 8.630/93, é observada pelo item 29 

desta Recomendação que trata da flexibilidade na organização do trabalho 

portuário. 

Nas palavras de Costa35:  

Esta flexibilização nas relações de trabalho portuário visa atender 
os interesses dos armadores, a fim de otimizar uma mão-de-obra 
que trabalha intensamente no seu terno, desempenhando todas 
as atividades decorrentes da operação portuária. Nesse 
entendimento visa a maior produtividade e aproveitamento da 
mão-de-obra avulsa nos portos brasileiros. 

                                            
35 COSTA, Eder Dion de Paula. O trabalho portuário avulso na modernização dos por tos , 

p.125-126. 
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1.5.2 Legislação Nacional 

A legislação básica do direito portuário é a Lei n. 8.630/93. 

Toda a legislação relativa ao trabalho portuário, incluindo-se artigos da CLT foi 

expressamente revogado por essa lei: 

A Constituição Federativa do Brasil assim dispõe em seu 

artigo 21, XII: 

Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão (...): 

d) os serviços de transportes ferroviário e aquaviário entre portos 
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites 
de Estados e Territórios (...);  

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres. 

 Para completar o artigo 22 da CRFB/88, dispõe que comete 

privativamente à União legislar sobre as diretrizes da política nacional de 

transportes (inciso IX) e regime dos portos (inciso X). 

1.5.2.1 Legislação básica do Direito Portuário 

Segundo Pasold, a legislação básica de um ramo do direito é a 

legislação que trata exclusivamente da matéria que caracteriza aquele ramo do 

direito36. Assim, trata-se de legislação com temas pertinentes às pessoas e às 

atividades sujeitas ao regime instituído pela Lei n. 8.630/93 especificamente. 

Conforme enumera Pasold37, a legislação pertinente à matéria 

portuária são as seguintes: 

• Lei básica: Lei nº 8.630/93; 

• Lei nº 9.719, de 27/11/1998, Dispõe sobre as normas e condições gerais de 

proteção ao trabalho portuário, institui multas pela inobservância de seus 

preceitos, e dá outras providências; 

                                            
36 PASOLD. César Luiz. Lições preliminares de direito portuário . Florianópolis: Conceito 

Editorial, 2007, p. 36. 
37 PASOLD. César Luiz. Lições preliminares de direito portuário , p. 42. 
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• Lei n. 4.860, de 21/11/1965, Dispõe sobre o regime de trabalho nos portos 

organizados, e dá outras providências; 

• Decreto n. 4.391, de 26/09/2002, dispõe sobre arrendamento de áreas e 

instalações portuárias de que trata a Lei n. 8.630/93, cria o Programa Nacional 

de Arrendamento de Áreas e Instalações Portuárias, estabelece a 

competência para a realização dos certames licitatórios e a celebração dos 

contratos de arrendamento respectivos no âmbito do porto organizado, e dá 

outras providências; 

• Decreto n. 1.886, de 29/04/1996, regulamenta disposições da Lei n. 8.630/963, 

e dá outras providências; 

• NR 29, Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

Portuárias aprovada pela Portaria nº 53, de 17/12/1993; Portaria n° 18, de 

30/03/1998, acrescenta ao Anexo II da NR 28 que trata de fiscalização e 

penalidades, as infrações ao descumprimento do disposto da NR 29; 

• Lei n. 11.314, de 03/07/1996, modificou alguns artigos da Lei n. 8.630/93. 

• Outra situação vigente a partir da Lei foi a publicação do Decreto 1.035/93 que 

estabelece o processo da Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (ITP), 

criado com objetivo de reduzir o contingente de trabalhadores avulsos.(...) Em 

agosto de 1995 publicou-se o Decreto nº 1.596/95 que autorizou o 

levantamento de trabalhadores portuários em atividade, ao qual 

compareceram 61.779 trabalhadores, entre avulsos, trabalhadores portuários 

com vínculo empregatício oriundo das Companhias Docas e outros que 

exerciam atividade como avulsos ou autônomos nos portos organizados. Este 

ano num levantamento sugerido pela Comissão Nacional Permanente 

Portuária – CNPP, e ainda não concluído totalmente, chegou-se a um 

contingente em torno de 30 mil trabalhadores portuários avulsos registrados s 

e cadastrado nos OGMO´s, e com vínculo empregatício oriundo do trabalho 

avulso, podendo chegar a 40 mil com os trabalhadores das Docas e dos 

terminais privativos38. 

                                            
38 KAPPEL, Raimundo F. Portos brasileiro novo desafio para a sociedade . Disponível em: 

<http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm>. 
Acesso em: 01 abril 2008. 
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A Lei n. 8.630/93 sofreu sua última modificação no ano de 

2007 com a Lei n. 11.518, que acresce e altera dispositivos das Leis nos 10.683, 

de 28 de maio de 2003, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.893, de 13 de julho de 

2004, 5.917, de 10 de setembro de 1973, 11.457, de 16 de março de 2007, e 

8.630, de 25 de fevereiro de 1993, para criar a Secretaria Especial de Portos, e dá 

outras providências. Dessa forma acrescentou na Lei n. 8.630/93 os inciso VI e 

VII do parágrafo 1º do artigo 1º, instituindo respectivamente, a estação de 

Transbordo de Cargas e a Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte. 

 
1.6 MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS 

Visando entender a chegada e as transformações que a Lei 

n. 8.630/93, chamada Lei de Modernização dos Portos, faz-se necessário 

entender o regime de trabalho portuário que pendurou durante muitos anos no 

Brasil sob intervenções constantes por parte do Estado.  

Conforme entendimentos de Castro Jr.39 o quadro anterior a 

Lei 8.630/93 encontrava-se na seguinte situação: 

• A legislação existente era um emaranhado de textos legais; 

• A administração era exercida por órgãos estatais na atividade portuária, tais 

como PORTOBRÁS (Empresa de Portos do Brasil S/A) e as DTMs 

(Delegacias do Trabalho Marítimo); 

• Os sindicatos dos trabalhadores portuário avulso tinham a exclusividade na 

contratação da mão-de-obra, assim como na formação dos ternos de trabalho 

(equipes de trabalho). Havia nessa oportunidade preferência legal para aos 

trabalhadores sindicalizados, art. 257 da CLT); 

• Os serviços de capatazia eram realizados por trabalhadores empregados das 

autoridades portuárias; 

• Nesse momento, existiam duas categorias de trabalhadores portuários no cais: 

os de capatazia, com vínculo empregatício firmado com a empresa estatal, e 

                                            
39 CASTRO JR., Osvaldo Agripino de (Org.). Temas atuais de direito do comércio 

internacional , p. 175. 
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os avulsos (estivadores, conferentes, consertadores, vigias e trabalhadores de 

bloco), surgindo, posteriormente, os avulsos de capatazia, que 

complementavam de forma supletiva o trabalho daqueles; 

• Falta de competitividade entre os portos, os preços eram calculados sobre o 

valor da mão-de-obra utilizada; 

Santos Neto e Ventilari40 criticam a situação dos portos 

brasileiros anterior à lei de Modernização dos Portos pela falta de investimentos 

pelo Estado no setor, bem pelos arcaicos métodos de gerenciamento adotado. 

Figurando a ineficiência e monopólio das Companhias Docas e dos sindicatos dos 

trabalhadores portuários na contratação da mão-de-obra portuária, impediam 

investimentos privados e uma necessária modificação.  

Baumgarten critica a postura do Estado frente às 

diversidades dos portos brasileiros e aos desafios da reestruturação portuária: O 

Governo caracterizou-se por adotar, ao longo dos últimos cem anos, uma política 

sem cuidados específicos e sem respeitar as peculiaridades de cada setor, de 

cada região, enfim, de cada segmento da unidade portuária41. 

A opção de solução apresentada pelos estudiosos Cocco e 

Silva42 consiste em: 

 [...] compreender os modelos indicados pelas experiências 
internacionais. Estes podem apontar diferentes opções de 
planejamento do sistema portuário brasileiro. Nesta perspectiva, 
uma primeira questão fundamental que se coloca diz respeito ao 
entendimento de como as urgências ligadas à “abertura” da 
economia nacional não podem relegar ao segundo plano as 
questões ligadas às transformações estruturais da economia 
mundial. 

Assim, objetivando mudanças no sistema portuário brasileiro 

e rompendo com todo o sistema preexistente, o governo federal promulgou a Lei 

                                            
40 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p.20. 
41 BAUMGARTEN, Marcelo Zepka. Impactos da Lei nº 8.630/93 nas dinâmicas portuária s e 

relações internacionais brasileiras . Disponível em 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8674>. Acesso em: 24 abril 2008. 

42 SILVA, Gerardo. COCCO; Giuseppe (Orgs.). Cidades e portos : os espaços da globalização. 
Rio de Janeiro: DP&A, 1999, p. 12. 



 33 

n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que passou a se denominada Lei de 

Modernização dos Portos. 

Segundo Santos Neto e Ventilari43, a nova legislação foi fruto 

de forte campanha de opinião publica e dos empresários do setor. 

Stein44 sobre os trabalhadores portuários avulso disserta: 

[...] a classe obreira não foi devidamente preparada para uma 
melhor assimilação das alterações que impreterivelmente viriam a 
acontecer no âmbito do trabalho portuário – talvez por ter 
subestimado o poder de pressão da classe empresarial, que há 
muito pedia mudanças as quais ambiente de trabalho portuário, as 
quais hoje se mostram uma realidade. 

É relevante lembrar os artigos 75 e76 da lei n. 8.630/93 

revogam quase todas as leis anteriores que tratavam do trabalho portuário, 

inclusive os artigos 254 a 292 da CLT45. 

Com o fim de coordenar e efetivar a aplicação dos 

dispositivos da Lei nº 8.630/93, o Decreto nº 1.467/95, criou o Grupo Executivo 

para Modernização dos Portos (GEMPO). Foi fixado, a data limite de 31/12/98 

para a conclusão da reforma portuária brasileira, os objetivos a ser alcançados 

seriam os descritos abaixo, segundo Santos Neto e Ventilari46: 

• consolidação do novo modelo de relações capital-trabalho; 

• racionalização das equipes de trabalho; 

• privatização de todos os terminais importantes existentes; 

• afastamento do setor público da prestação dos serviços de capatazia; 

• reestruturação da administração portuária; 

• otimização dos métodos e processos de movimentação de cargas; e 
                                            
43 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p.27. 
44 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93, p. 76. 
45 PINTO, Cristiano Paixão Araújo; FLEURY, Ronaldo Curado. A modernização dos portos e as 

relações de trabalho no Brasi l. Porto alegre: Síntese, 2004, p. 23. 
46 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 32. 
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• redução significativa dos custos portuários. 

Foram obtidos bons resultados, porém, todos os objetivos 

acima indicados não foram alcançados. 

Para Oliveira, “as palavras que refletem a base da nova lei 

para a explosão do comércio mundial, é o mercado e a competição47”.  

Oliveira48 assim discorre sobre o assunto: 

[...] o grande mérito da Lei nº 8.630 foi estabelecer ampla e 
definitivamente o espírito de competição no sistema portuário, (...) 
começam os portos e terminais privados a disputar cargas, 
inclusive de outros Estados, sempre sob o irretorquível argumento 
de oferecer preços mais baixos e maior agilidade nas operações 
de embarque. 

São inúmeros aspectos abordados na Lei n. 8.630/93, mas 

não há intenção em esgotá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
47 OLIVEIRA, Carlos Tavares de. Modernização dos portos . 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 1996, 

p. 59. 
48 OLIVEIRA, Carlos Tavares de. Modernização dos portos , p. 58. 
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CAPÍTULO 2  

                          RELAÇÕES PORTUÁRIAS 

2.1 PORTO ORGANIZADO E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

No capítulo anterior ficou claro que a legislação moderna 

que disciplina a matéria trabalho portuário avulso é Lei n. 8.630/93 e a partir 

desse momento verificam-se as principais características das relações portuárias 

disciplinadas por essa legislação.  

2.1.1 Porto Organizado 

O porto é um local público, onde se possibilita às 

embarcações a carga e descarga de mercadorias e pessoas. Deve-se fazer 

distinção entre porto organizado e porto não organizado, esse último é 

considerado pequeno e não possui uma administração. Ao contrário dos portos 

organizados que possuem uma grande estrutura49. 

À luz da Lei n. 8.630/93 porto organizado é identificado 

como o constituído e aparelhado para atender as necessidades da navegação, da 

movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela 

União, cujo tráfico e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma 

autoridade portuária50. 

Castro Jr.51, lembra que a legislação brasileira é a única no 

mundo onde há a denominação de portos organizados, e explica: 

Talvez essa denominação tenha o sentido de empenhar esforços 
para tornar nossos portos realmente “organizados”, ou seja, com 
ajustes progressivos no método e nas tecnologias de trabalho 

                                            
49 Manual do Trabalho Portuário e Ementário , p. 14. 
50 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 1º, § 1º, inciso I. 
51 CASTR JR. Osvaldo Agripino de (Org.). Temas atuais de direito do comércio internacional , 

p. 177. 
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adequadas ao processo de modernização. Porto organizado é, 
assim um conceito essencialmente funcional. É um conjunto de 
atributos e instalações onde se realiza o tráfego e as operações 
portuárias. 

Assim, os portos que não se enquadram nessa situação são 

considerados não organizados e não são regulados por esse regulamento. Os 

portos não organizados são geralmente pequenos e pouco movimentados, sem 

administração, resumindo-se, na maioria das vezes, a um pequeno cais para 

recebimento de mercadorias52. 

Santos Neto e Ventilari53 conceituam porto organizado como: 

Aquele constituído e aparelhado para atender às necessidades da 
navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, 
concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações 
portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária. 

A Legislação portuária considera-se área do porto 

organizado: 

[...] a compreendida pelas instalações portuárias, quais sejam, 
ancoradouros, docas, cais, pontes e piers de atração e 
acostagem, terrenos, armazéns, edificações e vias de circulação 
interna, bem como pelas infra-estruturas de proteção e acesso 
aquaviário ao porto tais como guias-correntes, quebra-mares , 
eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio que 
devam ser mantidas pela Administração do Porto54. 

Alfredini55 classifica ainda os portos quanto sua utilização, ou 

seja, quanto à carga movimentada e o tipo de equipamento utilizado para 

movimentá-la: 

 Aos portos comerciais que movimentam carga geral, isto é 
acondicionada em qualquer tipo de invólucro (sacaria, fardos, 
barris, caixas, bobinas, etc.) em pequenas quantidades. E os 
portos especializados: os portos ou terminais especializados 
movimenta, predominantemente determinados tipos de cargas, 

                                            
52 Manual do Trabalho Portuário e Ementário , p. 14. 
53 SANTOS NETO, Arnaldo Bastos; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos, p. 67. 
54 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 , artigo 1º, § 1º, inciso IV. 
55 ALFREDINI. Paolo. Obras e gestão de portos e costas , p. 285. 
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podendo ser de exportação ou internação de carga, como: granéis 
sólidos ou líquidos (cargas sem embalagens,como os minérios), 
containers, pesqueiro, de lazer (marinas  e bases navias) etc. 

A atividade nos portos está intimamente ligada com ao 

trabalho avulso, assim como seu surgimento atuando nas atividades de carga e 

descargas dos navios. 

2.1.2 Modalidades de instalações portuárias e explo ração portuária 

O art. 1° da Lei n. 8.630/93 esclarece que cabe à U nião 

explorar, diretamente ou mediante concessão, o porto organizado. A União 

Federal tem a titularidade de exploração direta do porto organizado de forma 

direta ou, conforme dispõe a legislação, através de terceiros mediante concessão 

com prévia licitação.  

Como lembra Castro Jr., a referida concessão não significa a 

substituição do Estado na função administração portuária, pois a administração 

estará sob a supervisão normativa do Estado56. 

Assim, as modalidades de exploração das instalações 

portuárias são duas, a de uso público e as de uso privado. As instalações de uso 

público ficam localizadas dentro da área do porto organizado, e as de uso 

privativo podem localizar-se dentro ou fora do porto organizado. Nas duas 

modalidades é utilizada a movimentação de passageiros ou a movimentação ou 

armazenagem de mercadorias, destinados ou provenientes de transporte 

aquaviário57. 

 A concessão do porto organizado será sempre precedida de 

licitação realizada de acordo com a lei que regulamenta o regime de concessão e 

permissão de serviços públicos58. 

                                            
56 CASTRO JR. Osvaldo Agripino de (Org). Temas atuais de direito do comércio internacional , 

p. 177. 
57 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 , artigo 1º, § 1º, inciso V. 
58 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,  artigo 1º, § 2º. 
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Assim, a exploração de instalação portuária de uso público 

fica restrita à área do porto organizado59. 

 

2.1.3  Terminais Privativos (instalações portuárias  de uso privativo) 

 A exploração da instalação portuária, nos termos da 

explanação anterior far-se-á sob a modalidade de uso público e uso privado, este 

último exclusivo para movimentação de carga própria, para movimentação de 

carga própria e de terceiros (misto), para movimentação de passageiros (turismo) 

e Estação de Transbordo de Cargas60 .  

Nesses termos, os terminais privativos dentro da área do 

porto organizado podem ser para movimentação de cargas de uso próprio ou 

misto. Nesse último caso os terminais privativos movimentam cargas próprias ou 

de terceiros. Já os terminais privativos fora da área do porto organizado, 

obviamente, serão para movimentação de cargas próprias operando como uma 

empresa qualquer. 

Assim, fica assegurado ao interessado o direito de construir, 

reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, dependendo 

de um contrato e autorização prévio de arrendamento e autorização do ministério 

competente, precedidas de consultas à autoridade aduaneiras e ao poder público 

municipal e de aprovação do Relatório de Impacto Ambiental sobre o Meio 

Ambiente (RIMA)61. 

Santos Neto e Ventilari lembram que os terminais privativos 

já existiam desde 1934, regulamentados pelo Decreto-Lei 6.840/4462.  

                                            
59 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 4º, § 3º. 
60 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 , artigo 4º, § 2º. 
61 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 4º e incisos. 
62 SANTOS NETO, Arnaldo Bastos; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 73. 
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Sobre as instalações portuárias privativas explorarem cargas 

de terceiros (classificados como terminais privativos mistos) os comentários a 

seguir:  

A instalação portuária privativa pode ser de uso exclusivo, para 
movimentação somente de carga própria, ou de uso misto, para 
movimentação de carga própria e de terceiros. Pode-se dizer que 
essa é uma das inovações da Lei nº 8.630/93, havendo a 
tendência, a partir das privatizações, de que muitas áreas do porto 
organizado se tornem terminais privativos63. 

Santos Neto e Ventilari64 discorrem sobre a permissão a 

exploração de cargas de terceiros nos terminais privativos: 

Com a permissão de as instalações portuárias privativas 
explorarem cargas de terceiros houve um aumento considerável 
das atividades dessas. Antes obrigadas a transportar somente 
mercadorias próprias agora podem prestar serviços a qualquer 
interessado. Como operam com mão-de-obra própria não 
precisam recorrer ao OGMO em busca de trabalhadores avulsos, 
o que barateia os seus custos. 

Nos terminais privativos misto, a contratação da mão-de-

obra portuária avulsa não é regulada pelo órgão gestor de mão-de-obra nas 

atividades onde serão dispensadas a intenção de operadores portuárias, previstas 

no artigo 8º, parágrafo 1° da Lei n. 8.630/93. Pode ndo, portanto, ocorrer a 

contratação de trabalhador por prazo indeterminado, e  como dispõe o artigo 8º, 

parágrafo 2º da Lei nº 8.630/93, caso o interessado entenda necessário a 

utilização de mão-de-obra complementar para execução das operações referidas 

no artigo 8º, parágrafo 1° da Lei indicada, deve re quisitar mão-de-obra ao órgão 

gestor de mão-de-obra. 

Portanto, o porto organizado é de exclusividade da União 

Federal, cabendo aos terminais privativos apenas a efetiva exploração do porto 

sob um contrato de arrendamento ou concessão. 

 

                                            
63 Manual do Trabalho Portuário e Ementário , p. 15. 
64 SANTOS NETO, Arnaldo Bastos; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 74. 
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2.2  OPERAÇÕES PORTUÁRIAS 

Considerando os conceitos do item anterior passamos a 

analisar como ocorrem as operações portuárias nos terminais privativos dentro do 

porto organizado e fora do porto organização. 

Pinto e Fleury65 identificam que houve uma efetiva 

privatização de terminais após a vigência da Lei n. 8.630/93 e explica:  

Em localidades que dispunham de um porto exclusivamente 
público, foram licitados terminais privativos na área do porto 
organizado, que passaram a coabitar com operadores que 
continuam a utilizar as instalações pertencentes ao Poder Público 
(que ainda subsistem). 

Portanto, existem duas modalidades de terminais privativos, 

os que operam fora da área do porto organizado e os que operam dentro da área 

do porto organizado.  

 Pinto e Fleury66 apresentam três situações em que há 

operação portuária com terminal privativo: 

1) terminal privativo situado fora da área do porto 

organizado, que começou a operar em prazo posterior à vigência da Lei nº 

8.630/93. Este terminal está autorizado a contratar livremente sua mão-de-obra, 

mas se desejar contratar trabalho avulso, terá que dirigir-se ao OGMO; 

2) Terminal privativo situado fora da área do porto 

organizado, que no período anterior à vigência da Lei nº 8.630/93 contratava mão-

de-obra avulsa. Este terminal está obrigado a manter a proporção entre mão-de-

obra avulsa e os trabalhadores contratados pala CLT; 

3) Instalação portuária arrendada dentro da área do porto 

organizado. A este terminal se aplica, na integralidade, o sistema de 

                                            
65 PINTO, Cristiano Paixão Araújo; FLEURY, Ronaldo Curado. A modernização dos portos e as 

relações de trabalho no Brasil , p. 38. 
66 PINTO, Cristiano Paixão Araújo; FLEURY, Ronaldo Curado. A modernização dos portos e as 

relações de trabalho no Brasil , p. 39. 
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administração de mão-de-obra estipulado pela Lei nº 8.630/93 e legislação 

posterior. 

2.3 TERMINOLOGIAS OPERACIONAIS 

     Considerando que a Lei n. 8.630/93 é auto-explicativa e 

apresenta conceitos para as principais categorias do direito portuário, passa-se a 

identificá-los. 

 Porto Organizado: o construído e aparelhado para atender às necessidades da 

navegação, da movimentação de passageiros ou da movimentação e 

armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e 

operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária67;  

Operação Portuária: a de movimentação de passageiros ou a de movimentação 

ou armazenagem de mercadorias, destinados ou provenientes de transporte 

aquaviário, realizada no porto organizado por operadores portuários68;  

 Operador portuário: a pessoa jurídica pré-qualificada para a execução de 

operação portuária na área do porto organizado69; 

Área do porto organizado: a compreendida pelas instalações portuárias, quais 

sejam, ancoradouros, docas, cais, pontes e piers de atracação e acostagem, 

terrenos, armazéns, edificações e vias de circulação interna, bem como pela infra-

estrutura de proteção e acesso aquaviário ao porto tais como guias-correntes, 

quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio que devam 

ser mantidas pela Administração do Porto, referida na Seção II do Capítulo VI 

desta lei70. 

Instalação portuária de uso privativo: a explorada por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, dentro ou fora da área do porto, utilizada na movimentação de 

                                            
67BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,  inciso I, § 1º, artigo 1°. 
68 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, inciso II, §1º, artigo 1°. 
69 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, inciso III, § 1º, artigo 1°. 
70 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, inciso IV, § 1º, artigo 1°. 
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passageiros ou na movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinados 

ou provenientes de transporte aquaviário71. 

Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte: a destinada às operações 

portuárias de movimentação de passageiros, de mercadorias ou ambas, 

destinados ou provenientes do transporte de navegação interior72. 

2.4 OPERADOR PORTUÁRIO 

A Lei nº 8.630/93 abriu espaço para o setor privado atuar no 

serviço portuário, através de arrendamento. O operador portuário é pessoa 

jurídica encarregada de executar as operações portuárias, antes executadas 

pelas entidades estivadoras. 

O art. 1º, parágrafo 1º, inciso III da referida Lei assim dispõe: 

“o operador portuário entende-se sendo a pessoa jurídica pré-qualificada para a 

execução de operação portuária na área do porto organizado”.   

Operação portuária pode ser defino como:  

Operação portuária é a movimentação de mercadorias dentro do 
porto organizado, realizada por operadores portuários. É um 
conceito mais afeto à Administração Portuária, tendo em vista a 
necessidade de pré-qualificação dos operadores portuários. 
Assim, toda movimentação enquadrada como operação portuária 
somente poderá ser realizada por operador portuário pré-
qualificado73. 

O art. 15 da Lei nº 8.630/93, explica o que se entende de 

movimentação de mercadorias, caracterizado como os serviços de carga e 

descarga realizada a bordo da embarcação e que deve ser executado de acordo 

com a instrução de seu comandante ou seus prepostos, que serão responsáveis 

pela arrumação ou retirada da carga no que se refere à segurança da 

embarcação, quer no porto, quer em viagem. 

                                            
71 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, inciso V, § 1º, artigo 1°.  
72 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, inciso VII, § 1º, artigo 1º. 
73 Manual do Trabalho Portuário e Ementário , p. 19. 
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Como conclui Castro Jr.74 :  

Cabe ao operador portuário a realização das operações 
portuárias, assim entendidas, como a execução da movimentação 
e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de 
transporte aquaviário, o que se dá tanto em terra como a bordo. 

De acordo com Santos Neto e Ventilari75: “anteriormente à 

Lei 8.630/93, a operação portuária era monopolizada pela Companhia das Docas 

que também tratava da administração do porto”.        

A atividade de operador portuário perante a administração 

do Porto é feito um a habilitação do operador portuário, na forma de normas 

aprovadas pelo Conselho de Autoridade Portuária (CAP) com exigências claras e 

objetivas, obedecendo aos princípios da legalidade, moralidade e igualdade de 

oportunidades, como dispõe o art. 9º, § 1º, da Lei nº 8.630/93. Porém, no § 3º do 

art. 9º da referida lei, considera a Administração do Porto pré-qualificada como 

operador portuária, ou seja, um operador portuário nato.  

A esse respeito Castro Jr.76 faz a seguinte observação: [...] 

atualmente, a administração do porto deve exercer apenas a função de 

Autoridade Portuária. E completa, dizendo que a opção de afastar a 

administração do Porto da operação é uma opção política e que nada impede que 

futuramente haja uma mudança. 

Stein77 identifica algumas exigências para a pré-qualificação 

do operador portuário:  

a) Capacidade jurídica e situação Regular - deve estar 

regularmente registrado junto aos cadastros de pessoa jurídica e demais órgãos 

administrativos; estar quites com as Fazendas Públicas municipais, estaduais e 

                                            
74 CASTRO JR. Osvaldo Agripino de (Org.). Temas atuais de direito do comércio internacional , 

p. 181. 
75 SANTOS NETO, Arnaldo Bastos; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O Trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 68. 
76 CASTRO JR. Osvaldo Agripino de (Org.). Temas atuais de direito do comércio internacional , 

p. 181. 
77 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93, p. 121. 
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federais, bem como com os recolhimentos relativos ao Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), Programa de Integração Social (PIS) e Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS), estar quite com as instituições sindicais e 

patronais. 

b) Capacidade e idoneidade financeira – Comprovação 

mediante de balanços financeiros (geralmente os últimos  três) de estar saneada 

financeiramente; referências bancárias dos titulares; não estar inscrito em 

nenhum cadastro restritivo de crédito. 

c) Capacidade técnica – Possuir sem seus quadros de 

funcionários, pessoal habilitado tecnicamente para exercer as funções inerentes à 

atividade portuária, inclusive segurança e higiene do trabalho, todos devidamente 

registrados em seus respectivos órgãos representativos de classe.  

A lei prevê a possibilidade de cooperativas de trabalhadores 

avulsos atuarem como operadores portuários (art.17 da Lei n° 8.630/93) para 

exploração de instalações portuárias, dentro e fora dos limites da área do porto 

organizado. 

Santos Neto e Ventilari78 enumeram os deveres dos 

operadores portuários, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.630/93: 

• obedecer ao Regulamento do Porto e cumprir as normas e resoluções 

baixadas pelo Conselho de Autoridade Portuária – CAP; 

• responder perante a Administração do Porto e demais Operações Portuárias 

pelos danos causados à infra-estrutura, às instalações e  aos equipamentos 

de que sejam titulares, ou que, sendo de propriedade de terceiros, se 

encontrem a seu serviço ou sob sua guarda; 

• responder perante o proprietário ao consignatário da mercadoria, pelas perdas 

e danos que ocorrem durante as operações que realizar ou em decorrência 

delas; 

                                            
78 SANTOS NETO, Arnaldo Bastos; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 71. 
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• responder perante o armador pelas avarias provocadas na embarcação ou na 

mercadoria dada a transporte; 

• responder perante o trabalhador portuário sob suas ordens pela remuneração 

dos serviços prestados e respectivos encargos; 

• responder perante o órgão local de Gestão de Mão-de-Obra pelas 

contribuições não recolhidas; 

• responder perante os órgãos competentes pelo recolhimento dos tributos 

incidentes sobre o trabalho portuário que realizar; 

• responder perante a autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a 

controle aduaneiro, no período em que essas lhe estejam confiadas ou quando  

tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde se acham depositadas 

ou devam transitar; 

• ser titular e responsável pela direção e coordenação das  operações portuárias 

que efetuar, sendo que o serviço de movimentação de carg a bordo da 

embarcação deve ser executado de acordo coma instrução de seu 

comandante ou de seus prepostos; 

• executar as operações portuárias de sua responsabilidade de forma a atingir 

no mínimo, os índices de produtividade operacional, considerados adequados 

ao bom funcionamento do porto; 

• aprimorar permanentemente os serviços prestados, com vistas à aplicação de 

novas técnicas de movimentação e manuseio de cargas, investindo em 

tecnologia que envolva instalações, equipamentos e recursos humanos; 

• fornecer todos os elementos necessários para que a Administração do Porto 

fiscalize o cumprimento de seus deveres e responsabilidades, como Operador 

Portuário; 

• responder pela preservação do meio-ambiente, cumprindo rigorosamente toda 

a legislação relativa à matéria; 

• cumprir todas as disposições legais e normativas referentes à Medicina e 

Segurança do Trabalho. Bem como as normas técnicas-operacionais – ABTN, 

IMO, NR e outras pertinentes – assumindo integral responsabilidade pelas 

penalidades decorrentes do não-atendimento a tais disposições; 

• submeter-se, em caráter irretratável, às cominações previstas no art. 38 da Lei 

8.630/93 pelo descumprimento ou não-atendimento ou não-atendimento dos 
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deveres e responsabilidades ora assumidos bem como pelas infrações 

referidas no art. 37. 

Portanto, o operador portuário é o titular e responsável pela 

direção e coordenação das operações portuárias que efetuar79. É importante 

registrar que trabalhadores portuários avulsos também podem se estabelecerem 

como operador portuário através de cooperativas, porém ficam restritos aos 

trabalhadores na qualidade de registrado80, matéria do capítulo 3. 

        

2.5 GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TRABALHO PORTUÁRIO AVU LSO 

O Órgão Gestor de Mão-de-obra (OGMO) é considerado a 

principal inovação da Lei n. 8.630/93, e também é considerada uma das mais 

polêmicas também, pelo fato de a partir de então a administração da mão-de-obra 

avulsa nos portos organizados não se concentrar mais nas Companhias Docas e 

nos sindicatos e sim no OGMO. 

Segundo Castro Jr.81 provocou um nítido enfraquecimento 

da representação sindical e explica: 

A partir do momento em que esse órgão passou a ser o 
responsável pela administração da mão-de-obra e pela 
elaboração das escalas de serviço, significou, a princípio, o fim da 
“representação legítima” por parte do sindicato, sobre a mão-de-
obra. Antes da lei, os sindicatos efetuavam ainda o pagamento de 
férias, 13º salário e outras verbas aos trabalhadores portuários 
avulsos. A criação do OGMO tirou-lhes também essas 
prerrogativas, o que propiciou uma enorme resistência por parte 
das diversas categorias de trabalhadores portuários avulsos, pois 
viam o OGMO como um órgão externo, técnico e burocrático, 
tentando substituir os sindicatos. Houve, assim, grandes conflitos 
e imensa resistência, mas ao final, percebendo a inevitabilidade 
de tal mudança, tentaram aceitar e minimizar os prováveis 
impactos negativos do mesmo. 

                                            
79 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, a rtigo 16. 
80 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 17. 
81 CASTRO JR. Osvaldo Agripino de (Org.). Temas atuais de direito do comércio internacional , 

p. 183. 
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O gerenciamento da mão-de-obra avulsa passou para as 

mãos do OGMO, situação totalmente diversa da qual predominava anteriormente. 

2.5.1 Composição do OGMO 

O Órgão Gestor de mão-de-obra avulsa é constituído pelos 

operadores portuários82. O OGMO é composto por um Conselho de Supervisão e 

uma Diretoria Executiva, nas formas do art. 24 e seus parágrafos, da Lei nº 

8.630/93. As atribuições do conselho de supervisão já foram descritos quando 

citado o art. 18 da referida lei.  Quanto à Diretoria Executiva, esta é composta por 

um ou mais diretores, designados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo bloco dos 

prestadores de serviços portuários, cujo prazo de gestão não será superior a três 

anos, permitida a redesignação. 

 

2.5.2 Finalidade do OGMO 

O OGMO é um órgão com finalidade pública e sim fins 

lucrativos83. De acordo com o que dispõe o art. 18 e seus incisos as finalidades do 

OGMO são: 

I - administrar o fornecimento da mão-de-obra do trabalhador 

portuário e do trabalhador portuário-avulso; 

 II - manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador 

portuário e o registro do trabalhador portuário avulso; 

 III - promover o treinamento e a habilitação profissional do 

trabalhador portuário, inscrevendo-o no cadastro; 

 IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso; 

 V - estabelecer o número de vagas, a forma e a 

periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso; 

                                            
82 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 18, caput. 
83 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 25. 
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 VI - expedir os documentos de identificação do trabalhador 

portuário; 

 VII - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, os 

valores devidos pelos operadores portuários, relativos à remuneração do 

trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e 

previdenciários. 

2.5.3 Competência do OGMO 

 O art. 19 dispõe sobre as competências do órgão de gestão 

de mão-de-obra do trabalho portuário avulso: 

 I - aplicar, quando couber, normas disciplinares previstas 

em lei, contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, no caso de 

transgressão disciplinar, as seguintes penalidades: 

 a) repreensão verbal ou por escrito; 

 b) suspensão do registro pelo período de dez a trinta dias; 

                                   c) cancelamento do registro; 

 II - promover a formação profissional e o treinamento 

multifuncional do trabalhador portuário, bem assim programas de realocação e de 

incentivo ao cancelamento do registro e de antecipação de aposentadoria; 

 III - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, 

contribuições destinadas a incentivar o cancelamento do registro e a 

aposentadoria voluntária; 

 IV - arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do 

órgão; 

 V - zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança no 

trabalho portuário avulso; 
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 VI - submeter à Administração do Porto e ao respectivo 

Conselho de Autoridade Portuária propostas que visem à melhoria da operação 

portuária e à valorização econômica do porto. 

Torna-se importante frisar que a Lei n. 8.630/93, em seu 

artigo 18, inciso III e no art, 19, II, responsabiliza o Órgão Gestor de Mão-de-obra 

no treinamento e habilitação do trabalho portuário, e ainda promover a formação 

profissional e o treinamento multifuncional do trabalho portuário. 

 Santos Neto e Ventilari84 analisam a situação de 

implantação dessas novas regras:  

Demonstrando a vitalidade da modernização portuária em curso, 
apesar de todos os obstáculos e partindo de uma estrutura 
precária ou até inexistente, um amplo programa de cursos 
começam a ser oferecidos, principalmente através dos OGMOs 
dos principais porto, como o de Santos.  

Assim, verifica-se que a implementação do treinamento 

multifuncional é de competência do OGMO através de cursos. A capacitação do 

profissional portuário multifuncional é uma das metas da nova legislação. 

 

2.6 ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA 

A administração do porto organizado é composta pelo 

Conselho de Autoridade Portuária (CAP) e pela Administração do Porto 

Organizado propriamente dita, essa exercida diretamente pela União ou pela 

entidade concessionária do porto organizado.   

 

                                            
84 SANTOS NETO, Arnaldo Bastos; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 84. 
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2.6.1 CONSELHO DA AUTORIDADE PORTUÁRIA 

Verifica-se que, entre outras, a novidade trazida pela Lei nº 

8.630/93 foi a criação do Conselho de Autoridade Portuária (CAP). 

Segundo o entendimento de Faria85 a implantação do CAP 

foi um dos aspectos positivos trazidos pela lei de Modernização dos Portos:  

O sinal mais nítido de implantação de uma administração mais 
participativa nos portos foi a criação dos Conselhos de Autoridade 
Portuária – CAP’s, através dos quais a sociedade representa 
efetivamente atua e influi na gestão dos portos organizados. Os 
CAP’s têm uma composição ampla, deles participando o poder 
público, os usuários, os operadores e os trabalhadores dos portos. 
Tais conselhos, mais que órgãos consultivos, têm poder de 
decisão, cabendo-lhes, pelo texto da Lei 8.630, importantes 
funções, tais como: homologação do horário de funcionamento do 
porto, manifestação sobre os programas de investimentos, dentre 
outras. 

O CAP é idealizado para ser um órgão colegiado, constituído 

por quatro blocos distintos, composto por um representante do poder público, um 

representante do Governo Federal, Estado e Municípios, quatro representantes 

dos operadores portuário, quatro representantes dos trabalhadores e cinco 

representantes dos usuários dos serviços portuário, sendo que um destes 

representa a administração do porto (terminais retroportuários), que terão 

mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por igual ou iguais períodos86. 

Este colegiado delibera, mediante voto. 

 É possível verificar a nítida maioria do setor privado no 

CAP, com dois blocos e sete membros no colegiado. 

Carlos Tavares de Oliveira87, na Revista Portos e Navios, em 

entrevista ao Prof. Juarez, discorre sobre essa maioria indicada acima: 

                                            
85 FARIA, Sérgio Fraga Santos. Transporte aquaviário e a modernização dos portos . São 

Paulo: Aduaneiras, 1998, p. 41. 
86 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 31, § 2º. 
87 OLIVERIA, Carlos Tavares. Privatização incompleta. Portos e navios. Ed. 543. Rio de Janeiro: 

Quebra Mar Ltda. Abril. 2006, ano 48, p. 58. 
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Frustrando os formuladores da Lei, o setor privado não soube 
aproveitar essa clara vantagem legal para exercer ou monitorar a 
administração dos portos. De modo geral, é fraca a representação 
privada nos CAPs, encontrando-se em alguns portos, até donos 
de pequenas empresas, não usuários dos portos, como joalheira e 
fábrica de tijolos. Uma evidente falha da Lei, nas indicações para 
bancada empresarial nos Conselhos faltam representantes das 
federações estaduais da agricultura, do comércio e da indústria, 
que, além de bem estruturadas, de fato, reúnem a grande maioria 
dos usuários. 

As atribuições do CAP88 são as seguintes: 

I – baixar o regulamento de exploração; 

II – homologar o horário de funcionamento do porto; 

III – opinar sobre a proposta de orçamento do porto; 

IV – promover a racionalização e a otimização do uso das 

instalações portuárias; 

V – fomentar a ação industrial e comercial do porto; 

VI – zelar pelo cumprimento das normas de defesa da 

concorrência; 

VII – desenvolver mecanismos para atracação de cargas; 

VIII – homologar os valores das tarifas portuárias; 

IX – manifestar-se sobre o s programas de obras, aquisições 

e melhoramentos da infra-estrutura portuária; 

X – aprovar o plano de desenvolvimento e zoneamento do 

porto; 

XI – promover estudos objetivando compatibilizar o plano de 

desenvolvimento do porto com os programas federais, estaduais e municipais de 

transporte em suas diversas modalidades; 

                                            
88 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 32, § 1º. 
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XII – assegurar o cumprimento das normas de proteção ao 

meio ambiente; 

XIII – estimular a competitividade; 

XIV – indicar um membro da classe empresarial e outro da 

classe trabalhadora para compor o conselho de administração ou órgão 

equivalente da concessionária do porto, se entidade sob controle estatal; 

XV – baixar seu regimento interno; 

XVI – pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse do 

porto. 

A Lei nº 8.630/93 atribuiu ao CAP, assim com ao OGMO, a 

responsabilidade de treinar mão-de-obra portuária avulsa. No artigo 32 da referida 

lei, assim transcrito: 

Os Conselhos de Autoridade Portuária (CAPs)  instituirão Centros 
de Treinamento Profissional destinados à formação e 
aperfeiçoamento de pessoal para o desempenho de cargos e o 
exercício de funções e ocupações peculiares às operações 
portuárias e suas atividades correlatas.  

 

2.6.2 ADMINISTRAÇÃO DO PORTO ORGANIZADO 

Ao contrário do CAP, a Administração do Porto é exercida 

diretamente pela União ou pela entidade concessionária do porto organizado89. 

À Administração do Porto compete as seguintes atribuições, 

dentro dos limites da área do porto, conforme dispões o § 1º do artigo 33 da Lei n. 

8.630/93: 

I - baixar o regulamento de exploração; 

II - homologar o horário de funcionamento do porto; 

                                            
89 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 33. 
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III - opinar sobre a proposta de orçamento do porto; 

IV - promover a racionalização e a otimização do uso das 

instalações portuárias; 

V - fomentar a ação industrial e comercial do porto; 

VI - zelar pelo cumprimento das normas de defesa da 

concorrência; 

VII - desenvolver mecanismos para atração de cargas; 

VIII - homologar os valores das tarifas portuárias; 

IX - manifestar-se sobre os programas de obras, aquisições 

e melhoramentos da infra-estrutura portuária; 

X - aprovar o plano de desenvolvimento e zoneamento do 

porto; 

XI - promover estudos objetivando compatibilizar o plano de 

desenvolvimento do porto com os programas federais, estaduais e municipais de 

transporte em suas diversas modalidades; 

XII - assegurar o cumprimento das normas de proteção ao 

meio ambiente; 

XIII - estimular a competitividade; 

XIV - indicar um membro da classe empresarial e outro da 

classe trabalhadora para compor o conselho de administração ou órgão 

equivalente da concessionária do porto, se entidade sob controle estatal; 

XV - baixar seu regimento interno; 

XVI - pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse do 

porto. 
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À Administração do Porto é facultado o arrendamento, por 

meio de licitação, de terrenos e instalações portuárias localizadas dentro da área 

do porto, com prévia consulta a administração aduaneira90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
90 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 34. 
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CAPÍTULO 3  

     TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO 

Após entendimento do ambiente portuário, passa-se a 

abordar diretamente a figura inserida nesse ambiente e que se torna um dos 

protagonistas da atividade portuária, o trabalhador portuário avulso. Passa-se a 

verificar o trabalhador avulso frente às mudanças ocorridas com o advento da Lei 

n. 8.630/93. Este capítulo acha-se dividido em seis seções. 

3.1 TRABALHO AVULSO 

Para o melhor entendimento do trabalho avulso nos portos 

brasileiros, é importante e necessário buscar conceituar trabalhador avulso. 

A definição de trabalhador avulso foi durante muito tempo 

discutido devido a sua especificidade.                                                                                                                                                                                                                                 

Segundo Martins91 assim define trabalhador avulso: 

Trabalhador avulso é, assim, a pessoa física que presta serviço 
sem vínculo empregatício, de natureza urbana ou rural, a diversas 
pessoas, sendo sindicalizado ou não, com intermediação 
obrigatória do sindicato da categoria profissional ou do órgão 
gestor de mão-de-obra. 

Assim, a prestação de uma atividade por um trabalhador 

avulso é intermediada por um sindicato ou, no caso dos avulsos portuários, o 

órgão gestor de mão-de-obra.  Não havendo, dessa forma, uma contratação 

direta entre o trabalhador avulso e o seu empregador. 

Como salienta Santos Neto e Ventilari92: 

                                            
91 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho , p. 159. 
92 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 33. 
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[...] os trabalhadores avulsos não possuem a mesma qualificação 
jurídica, em face da descontinuidade do trabalho prestado perante 
várias empresas. Como um característica do avulso, este não 
estabelece uma relação continua de emprego com um único 
empregador. 

Martins93 identifica como características do avulso: 

• a liberdade na prestação de serviços, pois não tem vínculo nem com o 

sindicato, muito menos com as empresas tomadoras de serviço; 

• há a possibilidade da prestação de serviços a mais de uma empresa, como na 

prática ocorre; 

• o sindicato ou o órgão gestor de mão-de-obra fazem a intermediação da mão 

de obra, colocando os trabalhadores onde é necessários o serviço, cobrando 

posteriormente um valor pelos serviços prestados, já incluindo os direitos 

trabalhistas e os encargos previdenciários e fiscais, e fazendo o rateio entre as 

pessoas que participaram da prestação de serviços; 

• o curto período em que o serviço é prestado ao beneficiário. 

 
Como sustenta Villhena, “[...] o trabalho avulso é inerente à 

atividade daquela a quem ele o presta e está inserido nas suas próprias 

finalidades econômicas e operacionais [...]”94. Dessa forma, verifica-se que o 

trabalho portuário avulso é inerente da atividade portuária. 

Süssekind95 faz a devida distinção entre trabalhador avulso, 

empregado e autônomo: 

[...] a relação de trabalho não é contínua, dependendo da sua 
designação pelo sindicato do qual a mão-de-obra é requisitado, 
ou, quando for o caso, do órgão gestor de mão-de-obra portuária, 
onde a referida associação representa a correspondente 
categoria; mas também se diferencia do trabalhador autônomo, 
porque não assume, como este, os riscos da atividade 
empreendida.  

                                            
93 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho , p. 160. 
94 VILHENA, Paulo Emília Ribeiro de. Relação de emprego : estrutura legal e supostos, p. 385. 
95 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho . 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2004, p. 111. 
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No sentido de que a igualdade zelada pelo Constituição 

Federal não é absoluta Vilhena96 sustenta: 

A força isonômica do art. 7º, inciso XXXIV, da Constituição 
Federal, em linha de absoluta fidelidade, esbarra na versatilidade 
temporalmente contingente e na peculiaridade do serviço prestado 
pelo trabalhador avulso, que não permite se interpolem 
indistintamente na sua relação direitos naturalmente afetos às 
categorias dos demais trabalhadores em geral. 

Santos Neto & Ventilari ensinam que “o trabalhador avulso 

surgiu historicamente nos portos, onde a organização sindical se fez presente de 

forma acentuada [...]97.  

Barros98 lembra que em 1937 o Decreto n. 1.577 (lei 

previdenciária) fez a primeira referência a trabalhadores avulsos, onde os sócios 

dos sindicatos eram recrutados para prestarem serviços de natureza temporária 

em trapiches e armazéns. Posteriormente, a Lei nº 3.807 de 1960 identificou o 

trabalhador avulso como aquele que presta serviços a diversas empresas, 

agrupados ou não em sindicatos. Foi a Lei que instituiu o Plano de Custeio de 

Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.212/1991) que definiu o trabalhador 

avulso como “quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, 

serviços de natureza urbana ou rural”.  

Verifica-se, assim, que a figura jurídica de trabalhador 

avulso, nasceu no trabalho de estiva nos trapiches, hodiernamente utilizada em 

outras atividades. 

A Lei da Previdência Social99 definiu o trabalhador avulso 

como aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou 

rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação 

                                            
96 VILHENA, Paulo Emília Ribeiro de. Relação de emprego : estrutura legal e supostos, p. 387 
97 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 32. 
98 BARROS, Alice Monteiro de. Contratos e regulamentações especiais de trabalho : 

peculiaridades, aspectos controvertidos e tendências. 2. ed. São Paulo: LTr, 2002, p. 437.  
99 BRASIL. Decreto Lei 3.048/99, de 6 de maio 1999 . Aprova o regulamento da Previdência 

social e dá outras providências. LEX: Legislação Federal, artigo 9º, inciso VI. 
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obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra, ou do sindicato da categoria. O artigo 

considerou, assim, o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, 

estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco; o 

trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e 

minério;o trabalhador em alvarenga (embarcação para carga e descarga de 

navios); o amarrador de embarcação;o ensacador de café, cacau, sal e 

similares;o trabalhador na indústria de extração de sal; o carregador de bagagem 

em porto; o prático de barra em porto;o guindasteiro; e o classificador, o 

movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. 

A inclusão no art. 9º do Decreto nº 3.048/99, da necessidade 

da intermediação do órgão gestor de mão-de-obra para a contração da mão-de-

obra avulsa, se deve à Lei n. 8.630/93.  

A Constituição Brasileira de 1988100, visando igualar 

juridicamente as classes de trabalhadores, concede os mesmos direitos entre 

trabalhadores com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, o 

que se tornou uma notável evolução na legislação brasileira. 

Süssekind101 examina o inciso XXXIV, artigo 7º da Carta 

Magna como uma fantasia inserida na constituição igualar trabalhador avulso e 

empregado, assim esclarecendo: 

A isonomia há de ser respeitada no que couber, pois a norma 
jurídica não tem condão de solucionar o impossível. Como – por 
exemplo – assegurar ao trabalhador avulso a indenização por 
despedida arbitrária ou o aviso prévio de despedida, se, não 
sendo ele empregado, jamais poderia ser despedido. Como 
garantir-lhes participação nos lucros, nos resultados ou na gestão 
das empresas tomadoras de serviço, se, entre estas e os 
trabalhadores escalados, estabelece-se relação jurídica efêmera? 

De fato, determinados benefícios trabalhistas não são 

cabíveis ao trabalhador avulso, o que se torna mais um diferencial de distinção 

entre avulsos e empregados. 

                                            
100 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . Brasília, DF: 

Senado, 1988, artigo 7º, inciso XXXIV. 
101 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho , p. 113. 
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 Pinto e Fleury102 discorrem sobre as peculiaridades do 

sistema portuário brasileiro. 

[...] não apenas no Brasil, diferenciado em relação aos demais, 
pois os trabalhadores portuários avulsos não sofrem a 
concorrência direta da enorme população economicamente ativa 
que está desempregada. Ao contrário, além de não ser possível o 
acesso indiscriminado aos quadros dos OGMOs, também para a 
contratação, com vínculo empregatício, é assegurado que se dê 
preferência àqueles registrados ou cadastrados. 

Verifica-se que o trabalho avulso teve seu surgimento nos 

portos, e nessa atuação encontravam-se limitados os números de trabalhadores 

que atuavam na atividade portuária. 

3.1.1 Natureza jurídica do trabalho avulso 

Vilhena103 explica o papel do avulso no direito brasileiro: 

No direito brasileiro, o trabalho avulso passou a gozar de 
configuração própria e é objeto de tutela jurídica com atração de 
alguns institutos jurídicos, à força do comando do art. 7º, inciso VI, 
da Constituição federal e da extraordinária volubilidade exigida 
pelos fatos que o configuram. 

Vilhena104 ainda classifica o trabalho avulso na qualidade de 

uma subespécie do trabalho eventual, e explica que a relação com avulso com 

eventual não se aproxima porque o avulso é inerente à atividade daquele a quem 

ele o presta e está inserido nas suas próprias finalidades econômicas e 

operacionais. 

Martins105 aponta o avulso como uma “espécie de 

trabalhador eventual, pois presta serviços esporádicos ao mesmo tomador de 

serviços”, e completa evidenciando as características que diferenciam o 

trabalhador avulso e o trabalhador eventual, como por exemplo, o arregimento do 

                                            
102 PINTO, Cristiano Paixão Araújo; FLEURY, Ronaldo Curado. A modernização dos portos e as 

relações de trabalho no Brasil , p. 56. 
103 VILHENA, Paulo Emília Ribeiro de. Relação de emprego : estrutura legal e supostos, p. 385. 
104 VILHENA, Paulo Emília Ribeiro de. Relação de emprego : estrutura legal e supostos, p. 385. 
105 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho , p. 159. 
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avulso pelo sindicato, enquanto o eventual não ocorre e a impessoalidade do 

trabalho na relação de trabalho. 

Na análise das características do trabalho avulso Santos 

Neto e Ventilari106 evidenciam as características do trabalho avulso, como sendo 

uma prestação de serviço de forma descontínua a diversos tomadores serviços, 

onde há intermediação do sindicato, ou, como nos portos, através do Órgão 

Gestor de mão-de-obra Portuária. E conclui que a descontinuidade uma das 

características do trabalho avulso, o trabalhador avulso é, sem dúvida, uma 

trabalhador de natureza eventual, sem vínculo empregatício. 

 

3.2 TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO  

Segundo Stein107, o trabalho portuário remonta a 1930, 

época em que a estrutura dos terminais era extremamente precária, o que 

impossibilitava a atracação dos navios, pois não existia cais acostáveis. Nessa 

ocasião, o Governo federal por meio do Decreto lei n. 24.511 de 1934 (arts. 4º, §§ 

1º e 2º), autorizou os serviços portuários e cabia ao proprietário da embarcação o 

pagamento da mão-de-obra utilizada e do uso do porto. 

Assim, com objetivo de disciplinar a prestação de serviço e 

intervir nas relações de trabalho, em 1933 foi criada as Delegacias do Trabalho 

Marítimo (DTM). Para o Manual do Trabalho Portuário e Ementário108 as 

principais atribuições das Delegacias do Trabalho Marítimo, que foram extintas 

em 1989, eram: organizar a matrícula dos trabalhadores portuários avulsos; 

orientar e opinar sobre o trabalho portuário; fiscalizar o trabalho portuário e a 

escala rodiziária nas entidades estivadoras e sindicatos; quantificar o número de 

Trabalhadores Portuários Avulsos (TPA) necessários; impor penalidades aos 

TPAs; efetuar mediação nos conflitos. 

                                            
106 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 50. 
107 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93, p. 82. 
108 Manual do Trabalho Portuário e Ementário , p. 9. 
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A intermediação na contratação da mão-de-obra para 

trabalhar no embarque e desembarque de cargas sempre se dava por meio dos 

sindicatos.  

A esse respeito lembra Stein109: 

O trabalhador portuário avulso, desde sua origem, presta serviço a 
diversos empregadores, de forma sucessiva ou alternada; 
anteriormente à criação do OGMO, porém tais serviços eram 
prestados com interveniência do respectivo Sindicato de classe, 
em virtude da precisão legal contida na Lei n. 8.8.212/91 e 
Regulamento constante do Decreto n. 2.172/97. 

O trabalhador portuário avulso encontra-se hoje subordinado 

ao OGMO, órgão que disciplina a atividade destes trabalhadores. 

Santos Neto e Ventilari110 concluem: 

[...] se não houvesse subordinação não haveria possibilidade de 
punições, como a repreensão verbal ou por escrito, a suspensão 
ou cancelamento do registro. No modelo anterior, onde, ao 
contrário do OGMO, o sindicato não podia punir os seus 
membros, o que representaria uma subversão do seu papel, havia 
espaço para a irresponsabilidade profissional. O armador não teria 
a quem se queixar, nem poderia fugir do monopólio sindical. 

O trabalho portuário avulso, segundo art. 57, parágrafo 3º, 

da Lei nº 8.630/93, compreende: 

• Capatazia: a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de 

uso público, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, 

abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e 

entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando 

efetuado por aparelhamento portuário; 

• Estiva: a atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos 

porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, 

                                            
109 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93, p. 83. 
110 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 59. 
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arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga das 

mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo; 

• Conferência de carga: a contagem de volumes, anotação de suas 

características, procedência ou destino, verificação do estado das 

mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto, e demais 

serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de 

embarcações; 

• Conserto de carga: o reparo e restauração das embalagens de mercadorias, 

nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, 

marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para 

vistoria e posterior recomposição; 

• Vigilância de embarcações: a atividade de fiscalização da entrada e saída de 

pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem 

como da movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, 

conveses, plataformas e em outros locais da embarcação; 

• Bloco: a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de 

seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena 

monta e serviços correlatos. 

Pinto e Fleury111 explicam essa classificação da Lei n. 

8.630/93: 

 A capatazia, estiva, conferência, conserto de embarcações, 
vigilância e trabalho de bloco são atividades compreendidas de 
trabalhador portuário, cujo exercício dependerá de prévia 
habilitação profissional, consoante disposto, inciso II, da Lei nº 
8.630/93. 

Portanto, as atividades no artigo 57, § 3º da Lei n. 8.630/93 

não constituem categorias profissionais. 

                                            
111 PINTO, Cristiano Paixão Araújo; FLEURY, Ronaldo Curado. A modernização dos portos e as 

relações de trabalho no Brasil,  p. 35. 
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3.2.1 Cadastro e registro do trabalhador portuário avulso 

Por força do artigo 76 da Lei n. 8.630/93, o profissional 

portuário avulso viu-se reunido em apenas uma única categoria, a de trabalhador 

portuário que pode ser classificado como cadastrados e registrados no OGMO.  

Santo Neto e Ventilari112 assim explica: 

A diferenciação entre cadastrados e registrados é fundamental 
para o entendimento do trabalho portuário. Os registrados 
possuem preferência na parede, para compor as turmas de 
trabalho. Os cadastrados funcionam como uma força supletiva 
que, na ausência dos registrados, passa a compor as turmas. 

Dispõe o artigo 26 da Lei n. 8.630/93: 

Art. 26. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de 
carga, conserto de carga, bloco e vigilância d embarcações, nos 
portos organizados, será realizado por trabalhadores portuários 
com vínculo empregatício a prazo indeterminado e por 
trabalhadores portuários avulsos. 

Parágrafo único. A contratação de trabalhadores portuários de 
estiva, conferência de carga, concerto de carga e vigilância de 
embarcações com vínculo empregatício a prazo indeterminado 
será feita, exclusivamente, dentre os trabalhadores portuários 
avulsos registrados. 

Ocorreu por parte do legislador uma restrição no que tange à 

contratação de trabalhadores portuários com contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, sendo possível somente dentre os trabalhadores portuários 

registrados. 

Contratar trabalhador portuário conforme o elenco do artigo 

26 da Lei n. 8.630/93 pelo OGMO ou fora do OGMO é discutido desde a edição 

da legislação em destaque. 

O periódico Portos e Navios113 expôs o assunto em matéria: 

                                            
112 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O Trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 60. 

113 PORTOS E NAVIOS. Conciliação difícil . Ed. 554. Rio de Janeiro: Quebra Mar Ltda. 
Março/2007, ano 49, p. 12. 
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Após anos de impasse entre operadores e trabalhadores, a 
Federação Nacional dos Operadores Portuários (Fenop) resolveu 
encaminhar ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) pedido de 
instauração de dissídio coletivo contra a Faderação Nacional de 
Portuários (FNP) e a Federação Nacional dos Conferentes e 
Consertadores de Carga e Descarga, Vigias Portuários, 
Trabalhadores de Bloco, Arrumadores e Amarradores de Navios 
nas Atividades Portuárias (Feccovib). A Fenop pede ao Tribunal 
que interprete o artigo 26 da Lei 8.630/93 (Lei de Modernização 
dos Portos) e reconheça o direito dos operadores portuários de 
contratar livremente profissionais de capatazia sem a 
obrigatoriedade de recrutar trabalhadores cadastrados no Órgão 
Gestor de Mão de Obra (OGMO). 

[...] 

O presidente da Federação Nacional dos Portuários, Eduardo 
Guterra, lembra que o assunto em questão já vem sendo discutido 
há algum tempo pela Comissão Nacional Permanente Portuária 
(CNPP). Segundo ele, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se 
comprometeu com os trabalhadores portuários de regulamentar a 
questão sobre a contratação de trabalhador fora do sistema. 
Guterra é a favor de uma transição do vínculo de trabalho avulso, 
desde que haja garantia de que os trabalhadores do Ogmo terão 
proteção social. 

Um outro ponto que gera discussões no que diz respeito ao 

trabalhador cadastrado e registrado é na hora da escalação para formação dos 

ternos (grupos de trabalhadores). A Lei n.9.719/98 foi editada para regulamentar 

situações que não ficam explicitas na Lei n. 8.630/93. 

 

3.2.2  Escalação do trabalhador portuário avulso 

A escalação do trabalhador portuário instituída com a nova 

legislação (Lei n. 8.630/93) modificou a relação de trabalho até então 

predominante. 

Pinto e Fleury114 assim explicam: 

Como a titularidade da prerrogativa para escalação dos 
trabalhadores não estava definida, de modo claro e inequívoco, na 

                                            
114 PINTO, Cristiano Paixão Araújo; FLEURY, Ronaldo Curado. A modernização dos portos e as 

relações de trabalho no Brasil , p. 39. 
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Lei de Modernização dos Portos, foi editado um diploma posterior, 
a saber, a Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998. E, com essa 
norma, ficou explicitado, no art. 5º, que “A escalação do 
trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, será feita pelo 
órgão gestor de mão-de-obra. 

Anteriormente à vigência da Lei n. 8.630/93, a indicação das 

equipes de trabalho era feita pelos sindicatos profissionais e sua atuação é um 

assunto que merece maior atenção, porque era através do sindicato da categoria 

que eram realizadas a escalação da mão-de-obra para formação dos ternos com 

uma escala pré-estabelecida pelo próprio sindicato.  

Sobre esse tema, Stein115 explica: 

 [...] o Sindicato de classe tinha o direito de proceder à devida 
escalação da mão-de-obra, além de conferir, controlar e fiscalizar 
o pagamento da remuneração com seus acréscimos legais, sendo 
ainda o Sindicato, por delegação dos tomadores de serviço, 
responsável pelo fornecimento do Equipamento de Proteção 
Individual – EPI. 

Atualmente, a intermediação se dá por intermediação do 

órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da legislação vigente.  

Pinto e Fleury116 explicam que a luta dos dirigentes sindicais 

persistiram pela manutenção do poder de escalação dos trabalhadores avulso e 

argumentavam no seguinte sentido: 

 Sustentavam alguns dirigentes que a Lei nº 9.719/98, apesar de 
determinar que a escalação seja feita pelo OGMO, não impõe que 
o local seja restrito à sede do órgão gestor, o permitiria que a 
distribuição do trabalho permanecesse sendo feita nas próprias 
sedes das entidades sindicais, a partir de terminais conectados ao 
OGMO. Tal alternativa foi experimentada nos portos de Itajaí, Rio 
Grande e Paranaguá. Com resultados desastrosos. 

É imperioso que não haja qualquer vinculação com os 

sindicatos na escalação dos trabalhadores avulsos, respeitando, assim, a 

determinação legal. Também com objetivo de frustrar qualquer coação ou 

                                            
115 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93, p. 84. 
116 PINTO, Cristiano Paixão Araújo; FLEURY, Ronaldo Curado. A modernização dos portos e as 

relações de trabalho no Brasil,  p. 40. 
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privilégios na escalação ou pré-escalação da mão-de-obra avulsa por parte dos 

sindicatos, excluindo qualquer influência política por parte dos sindicatos. 

3.2.3 Multifuncionalidade 

A situação de unidade na categoria é verificada quando a Lei 

n. 8.630/93 traz em seu texto a expressão multifuncionalidade, onde objetiva que 

o trabalhador portuário avulso seja qualificado para todas as funções da atividade 

portuária sem distinção. 

A chamada multifuncionalidade é um elemento novo no 

trabalho portuário trazido pela Lei de Modernização Portuária117, objetivando 

conforme a lei adequar os trabalhadores portuários aos modernos processos de 

manipulação de cargas e aumentar a sua produtividade. 

O Manual de Trabalho Portuário118 identifica a 

multifuncionalidade como um princípio e assim o define:  

Propugna que atividades ou tarefas que requeiram a mesma 
qualificação poderão ser realizadas pelos trabalhadores 
habilitados, independentemente da categoria profissional a que 
pertençam. A multifuncionalidade deverá ser implementada de 
forma negocial pelas convenções coletivas de trabalho. 

Stein119 indica os seguintes princípios para a melhor 

aplicação da multifuncionalidade se efetivar: 

a) Deve ser estipulado um prazo mínimo de experiência na 

atividade primitiva (em face do elevado número de trabalhadores que se 

encontram registrados por força de liminar), para que o trabalhador possa 

habilitar-se como multifuncional. 

b) O trabalhador multifuncional deverá permanecer em sua 

lista de escalação originária, habilitando-se na lista da atividade multifuncional 

                                            
117 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 57, §§ 1º e 2º. 
118 Manual do Trabalho Portuário e Ementário , p. 8. 
119 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93, p. 117. 
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como força complementar; somente poderá concorrer na escala da multifunção 

após não ser engajado em sua atividade originária. 

c) Deverá o trabalhador qualificar-se por meio de cursos de 

habilitação e aperfeiçoamento para exercer as outras atividades às quais esteja 

habilitado como multifuncional. 

d) A multifuncionalidade não dará direito ao trabalhador 

multifuncional a, em caso de vacância na referida atividade, migrar para ela, 

devendo a preferência ser dada aos cadastrados da atividade multifuncional. 

O próprio Stein120 lembra que tais alterações devem ser 

firmadas em acordos coletivos de trabalho, isso porque há diferenças de 

remuneração entre as atividades portuárias, pois haveria uma opção maior pelas 

atividades mais bem remuneradas. 

Então, o trabalhador portuário avulso, segundo o objetivo da 

multifuncionalidade, deverá desempenhar as diversas modalidades de trabalho no 

âmbito da orla portuária, deixando de ser especializado numa só atividade. 

Assim, considerando o aspecto inovador da 

multifuncionalidade, o § 2º do art. 57 da Lei nº 8.630/93 identifica que a atividade 

portuária avulsa deve abranger as atividades de capatazia, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigilância de embarcações. 

É de competência do Órgão Gestor de mão-de-obra do 

trabalho portuário avulso promover a formação profissional e o treinamento 

multifuncional, bem como promover programas de recolocação e de incentivo ao 

cancelamento do registro e de antecipação de aposentadoria121.  

                                            
120 STEIN, Alex Sandro. Curso de direito portuário : lei n. 8.630/93, p. 118. 
121 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 19, inciso II. 
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3.3 CONTRATO DE TRABALHO 

De acordo com a legislação vigente, trabalhador portuário 

serve para designar tanto o trabalhador avulso quanto ao trabalhador com vínculo 

empregatício a prazo determinado, conforme a Lei n. 8.630/93: 

O trabalhador portuário de capatazia, estiva, conferência de 

carga, conserto, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será 

realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício a prazo 

indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos122. 

 Nesse sentido explica Castro Jr123: 

O termo ‘trabalhador portuário’ poderá designar tanto o 
trabalhador avulso, inscrito no OGMO, que presta serviço na área 
do porto organizado, sem vínculo empregatício, a diversos 
tomadores de mão-de-obra, quanto o trabalhador registrado no 
OGMO e cedido em caráter permanente, com vínculo 
empregatício a prazo indeterminado a operador portuário. 

A contratação de trabalhador portuário avulso é discutida 

ainda na disposição legal da Lei n. 8.630/93, quando assim dispõe: 

Art. 56. É facultado aos titulares de instalações portuárias de uso 
privativo a contratação de trabalhadores a prazo indeterminado, 
observado o disposto no contrato, convenção ou acordo coletivo 
de trabalho das respectiva categoria econômica preponderante. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, as 
atuais instalações portuárias de uso privativo devem manter, em 
caráter permanente, atual proporção entre trabalhadores com 
vínculo empregatício e trabalhadores avulsos. 

Costa124 discorre sobre a previsão deste artigo: 

Na lei de modernização dos portos, verifica-se uma intrincada 
articulação de artigos, que podem conduzir ao entendimento de 
que o objetivo da norma era o de possibilitar a contratação de 

                                            
122 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 26. 

123 CASTRO JR., Osvaldo Agripino de (Org.). Temas atuais de direito do comércio 
internacional , p. 191. 

124 COSTA, Dion de Paula. O Trabalho portuário avulso na modernização dos por tos , p. 210. 
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trabalhadores com vínculo de emprego em detrimento dos 
avulsos. 

[...] 

Com a inovação tecnológica, exemplo do contêiner, não é 
necessária a composição do terno regular, que varia de doze a 
quinze homens, sendo suficiente um número mais reduzido. 
Menor o número de homens, menor a taxa a ser paga pelos 
serviços prestados. Com o fluxo de navios para carga e descarga, 
justifica-se a contratação de trabalhadores permanentes para a 
realização de serviços, ficando os avulsos como força 
suplementar para os períodos de maior movimentação. 

Santos Neto e Ventilari125 expressam o posicionamento 

seguinte quanto à contratação de trabalho com vínculo de emprego: 

Ressaltamos que para as atividades e, “terminais privativos” ficou 
dispensada a intervenção do operador portuário (art. 8º, parágrafo 
1º da Lei 8.630/93), não sendo necessária a contratação de 
trabalhadores avulsos junto ao OGMO. A contratação de 
trabalhadores com vínculo empregatício permanente, na 
montagem do seu quadro de mão-de-obra própria, as ocupações 
de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, 
bloco, vigilância, entre os trabalhadores portuários avulsos 
registrados (art. 26 da Lei n. 8.630/93). 

A regra geral é que os trabalhadores portuários que 

trabalham no porto organizado devem ser contratados através do OGMO, isto é, 

dentre os trabalhadores portuários registrados e cadastrados naquele órgão 

gestor.  Nesse sentido explica Pinto e Fleury126: 

O operador portuário, se optar pelo regime de contratação por 
prazo indeterminado, deverá solicitar ao OGMO para que 
divulgue, entre os trabalhadores avulsos ali registrados, a abertura 
das vagas, para que os trabalhadores possam se candidatar à 
função de trabalhador por prazo indeterminado. Caso, após esse 
processo, ainda subsistam vagas, o mesmo processo deverá 
ocorrer com os trabalhadores do cadastro. Só na hipótese de 
completo desinteresse dos trabalhadores do sistema – após 
regular processo de seleção, com ampla divulgação e controle 
pelo OGMO -, é que poder-se-á cogitar da contração externa ao 
sistema, e que dependerá das circunstâncias ao caso concreto. E, 

                                            
125 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 74. 
126 PINTO, Cristiano Paixão Araújo; FLEURY, Ronaldo Curado. A modernização dos portos e as 

relações de trabalho no Brasil , p. 40. 
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ainda, não será admissível a fixação, pelo operador portuário, de 
patamar remuneratório unilateral, de forma a reduzir 
substancialmente os ganhos dos trabalhadores avulsos, com a 
utilização da contratação por prazo indeterminado como um 
instrumento de precarização do trabalho portuário. 

A lei de modernização portuária foi criada com o propósito 

de regular todos os atos/fatos decorrentes da relação de trabalho portuário, dessa 

forma, o capítulo IX da Lei n. 8.630/93 (das disposições transitórias), determinou o 

prazo de 90 dias contados da publicação da lei para a constituição dos órgãos 

gestores de mão-de-obra de trabalho portuário avulso em cada porto organizado, 

preservando os contratos de exploração de terminais ou embarcações127. 

3.4 COOPERATIVAS DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSO S 

A formação de cooperativas de trabalhadores portuários é 

uma das inovações trazidas pela Lei n. 8.630/93, que assim preceitua: 

Art. 17 Fica permitido às cooperativas formadas por trabalhadores 
portuários avulsos, registrados de acordo com a lei, se 
estabelecerem como operadores portuários, dentro ou fora dos 
limites da área do porto organizado. (grifo nosso) 

Portanto, verifica-se que a formação de cooperativas de 

trabalhadores avulsos se dará somente dentre os trabalhadores na situação de 

registrados perante o OGMO. Nessa situação, Santos e Ventilari128 vislumbram a 

possibilidade de trabalhadores avulsos deixarem de compor o OGMO e se 

organizar em cooperativas e prestar serviços aos interessados do porto, 

exercendo uma autogestão. 

Lembra Costa129 que a cooperativa de trabalhadores avulsos 

na condição de operador portuário, “deverá atender todos os requisitos do 

contrato de arrendamento, além de estar sujeita ao processo de licitação”. E 

                                            
127 BRASIL. Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 , artigo 48. 
128 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos,  p. 130. 
129 COSTA, Dion de Paula. O trabalho portuário avulso na modernização dos por tos , p. 217. 
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completa: “deverá atender as exigências do contrato de adesão, e aguardar a 

devida autorização da União”. 

Santos Neto e Ventilari130 entendem o que segue: 

A lei confere às cooperativas portuárias, ao permitir que explorem 
instalações portuárias, as mesmas faculdades legais conferidas 
aos operadores portuários, Numa interpretação teleológica, 
poderíamos dizer que este tratamento igualitário é o que permite 
que as cooperativas possam perseguir o objetivo que perpassa 
toda a Lei 8.630/93: competir, oferecendo serviços eficientes a 
custos reduzidos aos usuários. Trata-se de permitir e estimular a 
competição visando modernizar os portos brasileiros. 

Porém, tal competição se vê prejudicada como salienta 

Costa131, visto que uma cooperativa de trabalhadores não possui recursos 

suficientes para explorar instalação portuária, o que exige constantes 

investimentos para atender os usuários do porto. 

 

3.5 CONTRATO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PORTUÁR IO: 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA. 

A lei de Modernização dos Portos trouxe inúmeras 

mudanças ao modelo de relações de trabalho nos portos brasileiros, uma 

fundamental mudança é a abertura que a referida lei deixou para uma negociação 

coletiva. Além da criação do Órgão Gestor de Mão-de-Obra, remete toda 

organização do trabalho, incluindo norma disciplinar, salário, composição de 

equipe/ternos e outros aspectos mais secundários da relação, para negociação 

coletiva. A Lei cria o Contrato Coletivo de Trabalho e a arbitragem para solução 

de conflito, que se aplicado na íntegra passa a ser uma grande evolução nas 

relações do trabalho portuário. 

                                            
130 SANTOS NETO, Arnaldo Basto. VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 127. 
131 COSTA, Dion de Paula. O trabalho portuário avulso na modernização dos por tos , p. 217. 
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 Santos Neto e Ventilari132 afirmam que o legislador pouco 

tratou de normatizar as relações de trabalho avulso nos portos, deixando uma 

grande margem para os contratos, convenções e acordos coletivos de trabalho. 

Santos Neto e Ventilari133 enfatizam pontos que poderão ser 

normatizados por contratos, convenções e acordos de trabalho portuário: 

a) normas disciplinares prevendo penalidades aos 

trabalhadores portuários faltosos (art. 19, I, Lei 8.630/93); 

b) forma de gestão da mão-de-obra portuária avulsa (art. 22 

da Lei 8.630/93); 

c) normas de seleção e registro do trabalhador portuário 

avulso (art. 28, caput, Lei 8.630/93); 

d) remuneração, definição das funções, composição dos 

ternos (como se fixará o número de braços para a operação de carga e descarga) 

e as demais condições do trabalho portuário avulso (art. 29 da Lei 8.630/93). 

Pinto & Fleury134 lembram que o OGMO não é parte na 

convenção e acordo coletivo, porque o OGMO não desempenha atividade com 

fim lucrativo e não desempenha atividade econômica.  

Os contratos coletivos de trabalho serão firmados entre os 
sindicatos representativos de trabalhadores portuários e os entes 
sindicais que representam os operadores portuários, ao passo que 
os acordos coletivos podem ser celebrados entre os sindicatos 
obreiros e empresas (aqui compreendidas em acepção ampla, a 
incluir operadores portuários, terminais e até mesmo agentes de 
navegação, quando verificados os casos previstos no art. 8º, § 1º, 
da Lei nº 8.630/93). OGMO, nesse contexto, limita-se, na 
atividade de administração de mão-de-obra (que envolve 
pagamento de salário e demais encargos, supervisão do trabalho, 

                                            
132 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 98. 
133 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 98. 
134 PINTO, Cristiano Paixão Araújo FLEURY, Ronaldo Curado. A modernização dos portos e as 

relações de trabalho no Brasil , p. 49. 
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manutenção do registro e do cadastro), a seguir a lei e as 
convenções e acordos coletivos de trabalho. 

Costa135 apresenta o seguinte posicionamento sobre o 

instituto da negociação no ambiente portuário: 

A negociação coletiva firmada por acordo, convenção e contrato 
coletivo de trabalho, entre trabalhadores portuários avulsos e 
operadores portuários, deverá ser o instrumento essencial para a 
resolução dos conflitos, equilibrando os interesses do capital e do 
trabalho, no sentido de se alcançar os objetivos de eficiência e 
produtividade, com as garantias sociais de justa remuneração e 
condições de trabalho dignas. 

Portanto, verifica-se que há por parte da Lei de 

Modernização Portuária uma abertura para a negociação coletiva, incentivando a 

concorrência nos portos brasileiros. 

A adoção de cooperativa é marcada pela substituição do 

trabalho tutelado e subordinado por um modelo de autogestão dos interesses dos 

cooperados, em busca de melhoria de renda, melhoria de condições de trabalho e 

melhoria da promoção dos trabalhadores136. 

 

3.6 JURISPRUDÊNCIAS 

Hodiernamente o entendimento dos Tribunais frentes aos 

assuntos de importância social é de extrema importância, por este motivo a partir 

deste momento passa-se à breve análise de alguns julgados de grande 

importância para o entendimento da matéria em análise e verificando os pontos 

da Lei n. 8.630/93 mais discutidos nos Egrégios Tribunais. 

                                            
135 COSTA, Dion de Paula. O trabalho portuário avulso na modernização dos por tos , p. 226. 
136 SANTOS NETO, Arnaldo Basto; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho portuário e a 

modernização dos portos , p. 125. 
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Evidente que o ponto da Lei n. 8.630/93 que mais ocupou os 

tribunais foi a respeito da contratação de trabalhador portuário por prazo 

indeterminado, como segue alguns entendimentos jurisprudenciais. 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE 
MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. TRABALHADOR 
PORTUÁRIO AVULSO. CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE 
CAPATAZIA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. VIGÊNCIA. 
DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO OGMO. ART. 26, 
DA LEI Nº 8.630/93. ANULAÇÃO DE PENALIDADES IMPOSTAS. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS 
PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DE 
PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 
PRECEDENTES. [...]3.Os arts. 26 da Lei nº 8.630/93 e 11 da 
Lei nº 9.719/98 devem ser interpretados no sentido de que 
sejam contratados dentre os profissionais cadastrados apenas 
quando se trata de “estiva, conferência de carga, conserto de 
carga e vigilância de embarcações com vínculo empregatício a 
prazo indeterminado”, não se aplicando tal exigência a serviços 
de capatazia. Mantença da anulação das penalidades impostas. 
(STJ, REsp 996112 / PR RECURSO ESPECIAL 2007/0242606-9. 
Relator Ministro JOSÉ DELGADO. DJ 24.04.2008 p. 1. 

Assim, a exigência para contratação de trabalhador para o 

serviço de capatazia poderá ser feita sem a interferência do OGMO. 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRABALHADOR PORTUÁRIO. 
SERVIÇO DE CAPATAZIA. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE 
FESTÃO DE MÃO-DE-OBRA - OGMO. INEXIGIBILIDADE. 
MULTA. AFASTAMENTO. . A exigência no sentido de que sejam 
contratados dentre os profissionais cadastrados no órgão de 
gestão de mão-de-obra do trabalho portuário, conforme 
interpretação sistemática do art. 26 da Lei nº 8.630/93 e do art. 11 
da Lei nº 9.719/98 restringe-se aos serviços de "estiva, 
conferência de carga, conserto de carga e vigilância de 
embarcações com vínculo empregatício a prazo indeterminado", 
não sendo aplicável aos serviços de capatazia. . Mantida a 
sentença que concedeu a segurança para afastar a multa imposta, 
por ilegalidade da autuação. . Prequestionamento quanto à 
legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. . 
Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF4, AMS 
2004.70.00.022412-8, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros 
da Silva, D.E. 28/02/2007) 

No mesmo sentido segue: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRABALHADOR PORTUÁRIO. 
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CAPATAZIA. 
INTERVENÇÃO DO OGMO. DESNECESSIDADE. - A 
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interpretação sistemática entre o art. 26 da Lei nº 8.630/93 e o art. 
11 da Lei nº 9.719/98 é no sentido de que sejam contratados 
dentre os profissionais cadastrados apenas quando se trata de 
"estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de 
embarcações com vínculo empregatício a prazo indeterminado"; 
tal exigência, portanto, não se aplica aos serviços de capatazia. 
(TRF4, AMS 2004.70.00.022618-6, Terceira Turma, Relator Vânia 
Hack de Almeida, DJ 17/05/2006) 

Os Tribunais, portanto, têm entendido que a contratação de 

trabalhador para o serviço de capatazia não está vinculado aos trabalhadores 

avulsos inscrito no OGMO. 

A promulgação da Lei n. 9.719/98, que veio dispor 

principalmente sobre o papel do OGMO no cenário portuário com a vigência da 

Lei n. 8.630/93, também é matéria de discussão, como se coloca em análise a 

seguir:  

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. OGMO. LEI Nº 9.719/98. LISTA 
DIÁRIA DE ESCALONAMENTO DE TRABALHADORES 
PORTUÁRIOS AVULSOS. COMPETÊNCIA - OGMO. - Cumprindo 
exclusivamente ao OGMO providenciar a lista diária de 
escalonamento dos trabalhadores portuários avulsos, descabe a 
responsabilização da operadora portuária por infração a tal fato. 
(TRF4, AMS 2000.70.00.017990-7, Quarta Turma, Relator Amaury 
Chaves de Athayde, DJ 10/07/2002). 

Verifica-se que o tribunal confirma o que prevê a legislação 

portuária, sem deixar dúvida de que é do OGMA a responsabilidade na gerência 

da mão-de-obra avulsa. 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRABALHADORES 
PORTUÁRIOS AVULSOS. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA NO 
LOCAL DO TRABALHO POR OPERADORA DO PORTO. ART. 
6º. LEI 9719/98. INEXIGIBILIDADE. ÓRGÃO GESTOR DA MÃO 
DE OBRA. ESCALAÇÃO DIÁRIA NECESSÁRIA. 
INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MODIFICAÇÃO 
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O voto condutor do 
acórdão expressamente referiu que a Lei 9719/98, em seu art. 5º, 
não deixa dúvidas de que compete ao Órgão Gestor de Mão de 
Obra (OGMO) a escalação do trabalhador portuário avulso. E que, 
não tendo sido feita a necessária escalação pelo órgão 
competente para tal tarefa, não há como exigir que a operadora 
portuária verifique a escala diária, conforme determina o art. 6º, da 
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referida Lei, uma vez que esta não existe. 2. Muito embora o v. 
acórdão não tenha feito referência expressa ao dispositivo legal 
invocado pelo embargante, não se vislumbra nenhuma omissão, 
porque o juiz, para rejeitar ou acolher o pedido das partes, não 
precisa enfrentar todos os argumentos por ela trazidos aos autos. 
3. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar 
a decisão, nem se obriga ater-se aos fundamentos indicados por 
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. 
4. Não é possível a modificação do julgado por meio de embargos 
de declaração. (TRF4, EDAMS 1999.70.00.033006-0, Terceira 
Turma, Relator Luiza Dias Cassales, DJ 23/01/2002) 

As duas situações apresentadas a seguir nos remete aos 

artigos 55 e 58 da Lei n. 8.630/93, respectivamente ao registro do trabalhador 

avulso no momento de implementação da nova legislação e o cancelamento de 

registro profissional. 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
ATO DO DIRETOR DO OGMO. TRABALHADOR PORTUÁRIO 
APOSENTADO. CANCELAMENTO DE REGISTRO. LEI Nº 
8.630/93. ART. 55, PARÁGRAFO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. 
Conforme prevê o parágrafo único do artigo 55 da Lei nº 8.630/93, 
o trabalhador portuário aposentado não possui direito, ainda que 
se encontre em efetiva atividade, ao cancelamento de registro 
profissional na forma prevista no art. 58 da lei citada. (TRF4, AMS 
97.04.30451-0, Quarta Turma, Relator Zuudi Sakakihara, DJ 
27/09/2000). 

Ainda sobre o tema aposentadoria no momento da transição 

da nova legislação:  

EMENTA: TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. REGISTRO 
PROFISSIONAL. REDUÇÃO DO PRAZO PARA O 
CANCELAMENTO. DIREITO AO CANCELAMENTO E À 
INDENIZAÇÃO. 1. O prazo para a realização do cancelamento do 
registro profissional de trabalhador portuário avulso previsto pelo 
art. 58, da Lei 8.630/93, teve início em 1º de janeiro de 1994, a 
teor do disposto no art. 61, § único, da mesma lei. 2. A instalação 
do OGMO em data posterior não impediu o início do prazo, tendo 
em vista que suas funções eram exercidas, na forma do art. 47, da 
Lei n.º 8630/93, pela Administração do Porto. 3. Apelação 
improvida. (TRF4, AMS 97.04.54842-7, Quarta Turma, Relator 
João Pedro Gebran Neto, DJ 29/01/2003) 

Para requer a aposentadoria naquela oportunidade fazia-se 

necessário que o trabalhador portuário se encontrasse em situação ativa de 
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trabalho e os mesmos teriam o prazo de um ano contados da vigência da Lei n. 

8.630/93 para requer o cancelamento do registro e teriam direito a receber um 

adicional criado, chamado Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário 

avulso, nos termos do artigo 61 da Lei n. 8.630/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente monografia apresentou um panorama jurídico 

sobre a situação atual de mão-de-obra portuária avulsa no Brasil à luz da Lei n. 

8.630/93. 

O interesse pelo tema deu-se pela sua importância regional 

e atual tendo em vista a vasta atuação portuária da Região do Vale do Itajaí, 

dessa forma encontrando-se o tema ao alcance de grande parcela da população 

local. Em especial, pelo interesse nas questões que envolvem mão-de-obra na 

área portuária e pelo grande avanço que a Lei de Modernização portuária trouxe 

para as relações de trabalho. 

A análise do ambiente portuário e sua história foi um aspecto 

relevante para a compreensão do cenário em que está inserido o trabalhador 

portuário avulso. Além de verificar a diversidade de cargas movimentadas em 

alguns portos brasileiros se estabeleceu marcos históricos: a abertura dos portos, 

o controle da PORTOBRÁS durante anos na orientação e controle do sistema 

portuário nacional e a promulgação da Lei n. 8.630/93 que veio impedir a 

progressão da situação de degradação dos portos e garantir investimentos para o 

desenvolvimento nesse setor objetivando dá início a um processo de privatização 

de terminais. Dessa forma com o intuito de regulamentar o sistema portuário 

brasileiro revogou quase todas as leis anteriores e inaugurou um novo estágio na 

exploração portuária e nas relações de trabalho no setor. 

Em síntese, os portos são público, assim cabe ao Estado 

que concede e arrenda áreas para funcionamento de portos e terminais, tem a 

obrigações de exercer fiscalização sobre essas áreas de forma a garantir a 

competitividade sem descuidar de salvaguardar direitos da mão-de-obra para um 

bom funcionamento da atividade portuária.  

A nova legislação portuária mudou de forma expressiva as 

relações portuárias de trabalho no Brasil. Conforme estudado não se atingiu ainda 



 79 

o patamar esperado nos termos do que dispõe a Convenção n. 137 e na 

Recomendação n. 145 da OIT, que nos apresenta um aspecto internacional para 

os que trabalham nos portos de todo o mundo. É evidente que a modernização 

dos trabalhados portuários exige uma multiqualificação da mão-de-obra, assim 

como mecanização e exclusão daqueles que não se encontram enquadrados 

nesse sentido e vêem ameaçados seus postos de trabalhado.  

Considerando os aspectos inovadores da nova legislação, 

verificou-se o surgimento de novos atores nas relações portuária, como é caso do 

operador portuário, pessoa jurídica qualificada para realizar operações portuárias 

no porto organizado, visando a privatização nesse setor e com isso promovendo a 

competitividade e redução de custos nas operações portuárias. Ressaltou-se a 

abertura da legislação para o trabalhador avulso atuar na operação portuária, e 

assim, competir também na atividade de execução das operações portuárias por 

meios de cooperativas, fato este que muitas vezes se vê prejudicado pelo alto 

poder aquisitivo dos operadores portuários privados e praticamente eliminam a 

concorrência de cooperativas frágeis. 

Outra importante inovação trata-se da criação do CAP, 

órgão normativo que orienta a administração dos assuntos relacionados aos 

portos, buscou ainda com sua composição diversificar a participação na 

administração dos interesses dos portos com o maior número de classes 

interessadas, porém verifica-se influência maior do setor privado. 

As transformações no setor de trabalho portuário não seria 

mais expressivo se não observássemos o surgimento do OGMO, responsável 

pela administração e fornecimento da mão-de-obra portuária avulsa, necessária 

nas operações portuária. É do OGMO, a responsabilidade de manter cadastro e 

registro do trabalhador portuário avulso, capacitando-os, visando alcançar a 

multifuncionalidade exigida pela lei, que consiste na existência de apenas uma 

categoria, a de trabalhador portuário, incluindo as funções como estiva, bloco e 

capataia. Esta última tem sido matéria de muita discussão, visto que no setor 

portuário privado abre-se a possibilidade de sua contratação por contrato de 

trabalho por tempo indeterminado, entendimento que se verifica nas cortes 
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brasileiras. Visando o fortalecimento da mão-de-obra portuária, a nova lei trouxe o 

instituto da negociação coletiva no setor portuário por alguns considerada 

tentativa de enfraquecimento do OGMO no controle e administração da mão-de-

obra avulsa, acreditamos, porém que trata-se de um instrumento de 

aperfeiçoamento nas relações de trabalho no ambiente portuário, visando 

eficiência e preservando os direitos sociais. 

Retomando-se as hipóteses de pesquisa, pôde-se concluir 

que: a) OGMO foi sim uma das principais mudanças que a Lei 8.630/93 trouxe 

para o cenário portuário, visto sua atuação e intervenção no trabalhador portuário 

avulso, vislumbrando que não se dissocia TPA de OGMO.  O OGMO tem sua 

atuação na administração, fornecimento, controle, manutenção, capacitação e 

seleção de trabalhadores avulsos, além de zelar pela saúde, higiene e segurança 

no trabalho dos avulsos, sendo reputado um órgão de utilidade pública, sem fins 

lucrativos; b) Depois da criação da Lei n. 8.630/93, o controle e seleção da mão-

de-obra deixou de ser responsabilidade dos sindicatos e passa ao OGMO, o qual 

é responsável pela manutenção do registro e cadastro dos trabalhadores 

portuários avulso. 

Por fim chegou-se a conclusão que o OGMO veio para 

trazer grande contribuição para o processo de modernização portuário, assim 

como o instituto da negociação coletiva, que será uma forma de aperfeiçoamento 

e ajuste nas relações de trabalho no ambiente portuário, visto que o que se 

objetiva com a Lei n. 8.630/93 é uma privatização portuária futura, a negociação 

nos postos de trabalho será só mais um ponto a favor dos trabalhadores, 

buscando que se atinja economia no transporte aquaviário preservando os 

direitos sociais dos inúmeros trabalhadores que atuam na atividade portuária.  
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ANEXO I 

LEI Nº 8.630 - DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993 - DOU DE 

26/02/93 

  

Alterado pela LEI Nº 11.518 - DE 5 DE SETEMBRO DE 2007 – DOU DE 6/9/2007 

Alterada pela MP Nº 320, DE 24 DE AGOSTO DE 2006 - DOU DE 25/08/2006 (Vide) 

Alterada pela LEI Nº 11.314 - DE 3 DE JULHO DE 2006 - DOU DE 04/0 7/2006 

Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos 

organizados e das instalações portuárias e dá outras providências. (LEI DOS PORTOS) 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

Da Exploração do Porto e das Operações Portuárias 

        Art. 1° Cabe à União explorar, diretamente ou mediante 

concessão, o porto organizado. 

        § 1° Para os efeitos desta lei, consideram- se: 

Redação anterior 

I - Porto organizado: o construído e aparelhado para atender às necessidades da 

navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e 

operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária; 

II - Operação portuária: a de movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou 

provenientes de transporte aquaviário, realizada no porto organizado por operadores portuários; 

I - Porto Organizado: o construído e aparelhado para atender 

às necessidades da navegação, da movimentação de passageiros ou da 

movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela 
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União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma 

autoridade portuária; (Redação dada pela Lei nº 11.314 de 2006 ) 

II - Operação Portuária: a de movimentação de passageiros 

ou a de movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinados ou 

provenientes de transporte aquaviário, realizada no porto organizado por 

operadores portuários; (Redação dada pela Lei nº 11.314 de 2006 ) 

        III - Operador portuário: a pessoa jurídica pré-

qualificada para a execução de operação portuária na área do porto organizado; 

        IV - Área do porto organizado: a compreendida pelas 

instalações portuárias, quais sejam, ancoradouros, docas, cais, pontes e piers de 

atracação e acostagem, terrenos, armazéns, edificações e vias de circulação 

interna, bem como pela infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário ao porto 

tais como guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução e 

áreas de fundeio que devam ser mantidas pela Administração do Porto, referida 

na Seção II do Capítulo VI desta lei. 

Redação anterior 

V - Instalação portuária de uso privativo: a explorada por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, dentro ou fora da área do porto, utilizada na movimentação e ou armazenagem de mercadorias destinadas ou 

provenientes de transporte aquaviário . 

        V - Instalação Portuária de Uso Privativo: a explorada 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto, 

utilizada na movimentação de passageiros ou na movimentação ou armazenagem 

de mercadorias, destinados ou provenientes de transporte aquaviário. (Redação dada 

pela Lei nº 11.314 de 2006 ) 

VI - Estação de Transbordo de Cargas: a situada fora da 

área do porto, utilizada, exclusivamente, para operação de transbordo de cargas, 

destinadas ou provenientes da navegação interior; (Íncluido pela LEI Nº 11.518 - DE 5 DE 

SETEMBRO DE 2007 – DOU DE 6/9/2007) 

VII - Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte: a 

destinada às operações portuárias de movimentação de passageiros, de 
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mercadorias ou ambas, destinados ou provenientes do transporte de navegação 

interior.(Íncluido pela LEI Nº 11.518 - DE 5 DE SETEMBRO DE 2007 – DOU DE 6/9/2007) 

        § 2° A concessão do porto organizado será s empre 

precedida de licitação realizada de acordo com a lei que regulamenta o regime de 

concessão e permissão de serviços públicos. 

        Art. 2° A prestação de serviços por operado res 

portuários e a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação, 

melhoramento e exploração de instalações portuárias, dentro dos limites da área 

do porto organizado, serão realizadas nos termos desta lei. 

        Art. 3° Exercem suas funções no porto organ izado, de 

forma integrada e harmônica, a Administração do Porto, denominada autoridade 

portuária, e as autoridades aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia 

marítima. 

CAPÍTULO II 

Das Instalações Portuárias 

        Art. 4° Fica assegurado ao interessado o di reito de 

construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, 

dependendo: (Regulamento) 

        I - de contrato de arrendamento, celebrado com a União 

no caso de exploração direta, ou com sua concessionária, sempre através de 

licitação, quando localizada dentro dos limites da área do porto organizado; 

II - de autorização do órgão competente, quando se tratar de 

Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte, de Estação de Transbordo de 

Cargas ou de terminal de uso privativo, desde que fora da área do porto 

organizado, ou quando o interessado for titular do domínio útil do terreno, mesmo 

que situado dentro da área do porto organizado. .(Alterado pela LEI Nº 11.518 - DE 5 DE 

SETEMBRO DE 2007 – DOU DE 6/9/2007) 
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Redação anterior 

II - de autorização do ministério competente, quando se tratar de terminal de uso privativo, 

desde que fora da área do porto organizado, ou quando o interessado for titular do domínio útil do terreno, mesmo que 

situado dentro da área do porto organizado. 

        § 1° A celebração do contrato e a autorizaç ão a que se 

referem os incisos I e II deste artigo devem ser precedidas de consulta à 

autoridade aduaneira e ao poder público municipal e de aprovação do Relatório 

de Impacto sobre o Meio Ambiente (Rima). 

        § 2° A exploração da instalação portuária d e que trata 

este artigo far-se-á sob uma das seguintes modalidades: 

        I - uso público; 

        II - uso privativo: 

        a) exclusivo, para movimentação de carga própria; 

        b) misto, para movimentação de carga própria e de 

terceiros. 

        c) de turismo, para movimentação de passageiros. 

(Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006 ) 

d) Estação de Transbordo de Cargas. (Alterado pela LEI Nº 11.518 - DE 

5 DE SETEMBRO DE 2007 – DOU DE 6/9/2007) 

  

§ 3º  A exploração de instalação portuária de uso público fica 

restrita à área do porto organizado ou à área da Instalação Portuária Pública de 

Pequeno Porte. (Alterado pela LEI Nº 11.518 - DE 5 DE SETEMBRO DE 2007 – DOU DE 6/9/2007) 

  

  

Redação anterior 

§ 3° A exploração de instalação portuária de uso pú blico fica restrita à área do porto 

organizado. 
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        § 4° São cláusulas essenciais no contrato a  que se 

refere o inciso I do caput deste artigo, as relativas: 

        I - ao objeto, à área de prestação do serviço e ao prazo; 

        II - ao modo, forma e condições da exploração do 

serviço, com a indicação, quando for o caso, de padrões de qualidade e de metas 

e prazos para o seu aperfeiçoamento; 

        III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros 

definidores da qualidade do serviço; 

        IV - ao valor do contrato, nele compreendida a 

remuneração pelo uso da infra-estrutura a ser utilizada ou posta à disposição da 

referida instalação, inclusive a de proteção e acesso aquaviário; 

        V - à obrigação de execução das obras de construção, 

reforma, ampliação e melhoramento, com a fixação dos respectivos cronogramas 

de execução físico e financeiro; 

        VI - aos direitos e deveres dos usuários, com as 

obrigações correlatas do contratado e as sanções respectivas; 

        VII - à reversão de bens aplicados no serviço; 

        VIII - aos direitos, garantias e obrigações do contratante 

e do contratado, inclusive, quando for o caso, os relacionados com as previsíveis 

necessidades de futuras suplementações, alterações e expansões do serviço e 

conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação das instalações; 

        IX - à forma de fiscalização das instalações, dos 

equipamentos e dos métodos e práticas de execução dos serviços; 

        X - às garantias para adequada execução do contrato; 

        XI - ao início, término e, se for o caso, às condições de 

prorrogação do contrato, que poderá ser feita uma única vez, por prazo máximo 
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igual ao originalmente contratado, desde que prevista no edital de licitação e que 

o prazo total, incluído o da prorrogação, não exceda a cinqüenta anos; 

        XII - à responsabilidade do titular da instalação 

portuária pela inexecução ou deficiente execução dos serviços; 

        XIII - às hipóteses de extinção do contrato; 

        XIV - à obrigatoriedade de prestação de informações de 

interesse da Administração do Porto e das demais autoridades no porto, inclusive 

as de interesse específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização; 

        XV - à adoção e ao cumprimento das medidas 

necessárias à fiscalização aduaneira de mercadorias, veículos e pessoas; 

        XVI - ao acesso, pelas autoridades do porto, às 

instalações portuárias; 

        XVII - às penalidades contratuais e sua forma de 

aplicação; 

        XVIII - ao foro. 

        § 5° O disposto no inciso VI do parágrafo a nterior 

somente se aplica aos contratos para exploração de instalação portuária de uso 

público. 

        § 6° Os investimentos realizados pela arren datária de 

instalação portuária localizada em terreno da União localizado na área do porto 

organizado reverterão à União, observado o disposto na lei que regulamenta o 

regime de concessão e permissão de serviços públicos. 

§ 7º  As autorizações de exploração de Instalações 

Portuárias Públicas de Pequeno Porte somente serão concedidas aos Estados ou 

Municípios, os quais poderão, com prévia autorização do órgão competente e 

mediante licitação, transferir a atividade para a iniciativa privada. Ìncluido pela LEI Nº 

11.518 - DE 5 DE SETEMBRO DE 2007 – DOU DE 6/9/2007) 
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        Art. 5° O interessado na construção e explo ração de 

instalação portuária dentro dos limites da área do porto organizado deve requerer 

à Administração do Porto a abertura da respectiva licitação. 

        § 1° Indeferido o requerimento a que se ref ere o caput 

deste artigo cabe recurso, no prazo de quinze dias, ao Conselho de Autoridade 

Portuária de que trata a Seção I do Capítulo VI desta lei. 

        § 2° Mantido o indeferimento cabe recurso, no prazo de 

quinze dias, ao ministério competente. 

        § 3° Na hipótese de o requerimento ou recur so não ser 

decidido nos prazos de trinta dias e sessenta dias, respectivamente, fica facultado 

ao interessado, a qualquer tempo, considerá-lo indeferido, para fins de 

apresentação do recurso a que aludem os parágrafos anteriores. 

        Art. 6° Para os fins do disposto no inciso II do art. 4° 

desta lei, considera-se autorização a delegação, por ato unilateral, feita pela 

União a pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por 

sua conta e risco. 

        § 1° A autorização de que trata este artigo  será 

formalizada mediante contrato de adesão, que conterá as cláusulas a que se 

referem os incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIS, XV, XVI, XVII e XVIII do § 

4° do art. 4° desta lei. 

        § 2° Os contratos para movimentação de carg as de 

terceiros reger-se-ão, exclusivamente, pelas normas de direito privado, sem 

participação ou responsabilidade do poder público. 

        § 3° As instalações de que trata o caput de ste artigo 

ficarão sujeitas à fiscalização das autoridades aduaneira, marítima, sanitária, de 

saúde e de polícia marítima. 

        Art. 7° (Vetado)   

CAPÍTULO III 
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Do Operador Portuário 

        Art. 8° Cabe aos operadores portuários a re alização 

das operações portuárias previstas nesta lei. 

        § 1° É dispensável a intervenção de operado res 

portuários nas operações portuárias: 

        I - que, por seus métodos de manipulação, suas 

características de automação ou mecanização, não requeiram a utilização de 

mão-de-obra ou possam ser executadas exclusivamente pela própria tripulação 

das embarcações; 

        II - de embarcações empregadas: 

        a) na execução de obras de serviços públicos nas vias 

aquáticas do País, seja diretamente pelos poderes públicos, seja por intermédio 

de concessionários ou empreiteiros; 

        b) no transporte de gêneros de pequena lavoura e da 

pesca, para abastecer mercados de âmbito municipal; 

        c) na navegação interior e auxiliar; 

        d) no transporte de mercadorias líquidas a granel; 

        e) no transporte de mercadorias sólidas a granel, 

quando a carga ou descarga for feita por aparelhos mecânicos automáticos, salvo 

quanto aos serviços de rechego, quando necessários; 

        III - relativas à movimentação de: 

        a) cargas em área sobre controle militar, quando 

realizadas por pessoal militar ou vinculado à organização militar; 

        b) materiais pelos estaleiros de construção e reparação 

naval; 
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        c) peças sobressalentes, material de bordo, 

mantimentos e abastecimento de embarcações; 

        IV - relativas ao abastecimento de aguada, 

combustíveis e lubrificantes à navegação. 

        § 2° Caso o interessado entenda necessário a 

utilização de mão-de-obra complementar para execução das operações referidas 

no parágrafo anterior deve requisitá-la ao órgão gestor de mão-de-obra . 

        Art. 9° A pré-qualificação do operador port uário será 

efetuada junto à Administração do Porto, na forma de norma publicada pelo 

Conselho de Autoridade Portuária com exigências claras e objetivas. 

        § 1° As normas de pré-qualificação referida s no caput 

deste artigo devem obedecer aos princípios da legalidade, moralidade e igualdade 

de oportunidade. 

        § 2° A Administração do Porto terá trinta d ias, contados 

do pedido do interessado, para decidir. 

        § 3° Considera-se pré-qualificada como oper ador a 

Administração do Porto. 

        Art. 10. A atividade de operador portuário obedece às 

normas do regulamento do porto. 

        Art. 11. O operador portuário responde perante: 

        I - a Administração do Porto, pelos danos culposamente 

causados à infra-estrutura, às instalações e ao equipamento de que a mesma 

seja a titular ou que, sendo de propriedade de terceiro, se encontre a seu serviço 

ou sob sua guarda; 

        II - o proprietário ou consignatário da mercadoria, pelas 

perdas e danos que ocorrerem durante as operações que realizar ou em 

decorrência delas; 
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        III - o armador, pelas avarias provocadas na 

embarcação ou na mercadoria dada a transporte; 

        IV - o trabalhador portuário, pela remuneração dos 

serviços prestados e respectivos encargos; 

        V - o órgão local de gestão de mão-de-obra do trabalho 

avulso, pelas contribuições não recolhidas; 

        VI - os órgãos competentes, pelo recolhimento dos 

tributos incidentes sobre o trabalho portuário avulso. 

        Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a 

autoridade aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período 

em que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo 

de área do porto onde se acham depositadas ou devam transitar. 

        Art. 13. Quando as mercadorias a que se referem o 

inciso II do art. 11 e o artigo anterior desta lei estiverem em área controlada pela 

Administração do Porto e após o seu recebimento, conforme definido pelo 

regulamento de exploração do porto, a responsabilidade cabe à Administração do 

Porto. 

        Art. 14. O disposto nos artigos anteriores não prejudica 

a aplicação das demais normas legais referentes ao transporte marítimo, inclusive 

as decorrentes de convenções internacionais ratificadas, enquanto vincularem 

internacionalmente a República Federativa do Brasil. 

        Art. 15. O serviço de movimentação de carga a bordo 

da embarcação deve ser executado de acordo com a instrução de seu 

comandante ou de seus prepostos, que serão responsáveis pela arrumação ou 

retirada da carga no que se refere à segurança da embarcação, quer no porto, 

quer em viagem. 

        Art. 16. O operador portuário é titular e responsável 

pela direção e coordenação das operações portuárias que efetuar. 
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        Art. 17. Fica permitido às cooperativas formadas por 

trabalhadores portuários avulsos, registrados de acordo com esta lei, se 

estabelecerem como operadores portuários para a exploração de instalações 

portuárias, dentro ou fora dos limites da área do porto organizado. 

CAPíTULO IV 

Da Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso 

        Art. 18. Os operadores portuários, devem constituir, em 

cada porto organizado, um órgão de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário, 

tendo como finalidade: 

        I - administrar o fornecimento da mão-de-obra do 

trabalhador portuário e do trabalhador portuário-avulso; 

        II - manter, com exclusividade, o cadastro do 

trabalhador portuário e o registro do trabalhador portuário avulso; 

        III - promover o treinamento e a habilitação profissional 

do trabalhador portuário, inscrevendo-o no cadastro; 

        IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário 

avulso; 

        V - estabelecer o número de vagas, a forma e a 

periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso; 

        VI - expedir os documentos de identificação do 

trabalhador portuário; 

        VII - arrecadar e repassar, aos respectivos 

beneficiários, os valores devidos pelos operadores portuários, relativos à 

remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos 

fiscais, sociais e previdenciários. 

        Parágrafo único. No caso de vir a ser celebrado 

contrato, acordo, ou convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e 
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tomadores de serviços, este precederá o órgão gestor a que se refere o caput 

deste artigo e dispensará a sua intervenção nas relações entre capital e trabalho 

no porto. 

        Art. 19. Compete ao órgão de gestão de mão-de-obra 

do trabalho portuário avulso: 

        I - aplicar, quando couber, normas disciplinares 

previstas em lei, contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, no caso de 

transgressão disciplinar, as seguintes penalidades: 

        a) repreensão verbal ou por escrito; 

        b) suspensão do registro pelo período de dez a trinta 

dias; 

        c) cancelamento do registro; 

        II - promover a formação profissional e o treinamento 

multifuncional do trabalhador portuário, bem assim programas de realocação e de 

incentivo ao cancelamento do registro e de antecipação de aposentadoria; 

        III - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, 

contribuições destinadas a incentivar o cancelamento do registro e a 

aposentadoria voluntária; 

        IV - arrecadar as contribuições destinadas ao custeio 

do órgão; 

        V - zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança 

no trabalho portuário avulso; 

        VI - submeter à Administração do Porto e ao respectivo 

Conselho de Autoridade Portuária propostas que visem à melhoria da operação 

portuária e à valorização econômica do porto. 
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        § 1° O órgão não responde pelos prejuízos c ausados 

pelos trabalhadores portuários avulsos aos tomadores dos seus serviços ou a 

terceiros. 

        § 2º O órgão responde, solidariamente com os 

operadores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso . 

        § 3º O órgão pode exigir dos operadores portuários, 

para atender a requisição de trabalhadores portuários avulsos, prévia garantia dos 

respectivos pagamentos. 

        Art. 20. O exercício das atribuições previstas nos arts. 

18 e 19 desta lei, pelo órgão de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário 

avulso, não implica vínculo empregatício com trabalhador portuário avulso. 

        Art. 21. O órgão de gestão de mão-de-obra pode ceder 

trabalhador portuário avulso em caráter permanente, ao operador portuário. 

        Art. 22. A gestão da mão-de-obra do trabalho portuário 

avulso deve observar as normas do contrato, convenção ou acordo coletivo de 

trabalho. 

        Art. 23. Deve ser constituída, no âmbito do órgão de 

gestão de mão-de-obra, Comissão Paritária para solucionar litígios decorrentes da 

aplicação das normas a que se referem os arts. 18, 19 e 21 desta lei. 

        § 1° Em caso de impasse, as partes devem re correr à 

arbitragem de ofertas finais. 

        § 2° Firmado o compromisso arbitral, não se rá admitida 

a desistência de qualquer das partes. 

        § 3° Os árbitros devem ser escolhidos de co mum 

acordo entre as partes e o laudo arbitral proferido para solução da pendência 

possui força normativa, independentemente de homologação judicial. 
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        Art. 24. O órgão de gestão de mão-de-obra terá, 

obrigatoriamente, um Conselho de Supervisão e uma Diretoria Executiva. 

        § 1° O Conselho de Supervisão será composto  por três 

membros titulares e respectivos suplentes, sendo cada um dos seus membros e 

respectivos suplentes indicados por cada um dos blocos a que se referem os 

incisos II a IV do art. 31 desta lei, e terá por competência: 

        I - deliberar sobre a matéria contida no inciso V do art. 

18 desta lei; 

        II - baixar as normas a que se refere o art. 28 desta lei; 

        III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a 

qualquer tempo, os livros e papéis do organismo, solicitar informações sobre 

quaisquer atos praticados pelos diretores ou seus prepostos. 

        § 2° A Diretoria Executiva será composta po r um ou 

mais diretores, designados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo bloco dos 

prestadores de serviços portuários a que se refere o inciso II do art. 31 desta lei, 

cujo prazo de gestão não será superior a três anos, permitida a redesignação. 

        § 3° Os membros do Conselho de Supervisão, até o 

máximo de 1/3 (um terço), poderão ser designados para cargos de diretores. 

        § 4° No silêncio do estatuto ou contrato so cial, 

competirá a qualquer diretor a representação do organismo e a prática dos atos 

necessários ao seu funcionamento regular. 

        Art. 25. O órgão de gestão de mão-de-obra é reputado 

de utilidade pública e não pode ter fins lucrativos, sendo-lhe vedada a prestação 

de serviços a terceiros ou o exercício de qualquer atividade não vinculada à 

gestão de mão-de-obra. 

CAPíTULO V 

Do Trabalho Portuário 
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        Art. 26. O trabalho portuário de capatazia, estiva, 

conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos 

portos organizados, será realizado por trabalhadores portuários com vínculo 

empregatício a prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. 

        Parágrafo único. A contratação de trabalhadores 

portuários de estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de 

embarcações com vínculo empregatício a prazo indeterminado será feita, 

exclusivamente, dentre os trabalhadores portuários avulsos registrados. 

        Art. 27. O órgão de gestão de mão-de-obra: 

        I - organizará e manterá cadastro de trabalhadores 

portuários habilitados ao desempenho das atividades referidas no artigo anterior; 

        II - organizará e manterá o registro dos trabalhadores 

portuários avulsos. 

        § 1° A inscrição no cadastro do trabalhador  portuário 

dependerá, exclusivamente, de prévia habilitação profissional do trabalhador 

interessado, mediante treinamento realizado em entidade indicada pelo órgão de 

gestão de mão-de-obra. 

        § 2° O ingresso no registro do trabalhador portuário 

avulso depende de prévia seleção e respectiva inscrição no cadastro de que trata 

o inciso I deste artigo, obedecidas a disponibilidade de vagas e a ordem 

cronológica de inscrição no cadastro. 

        § 3° A inscrição no cadastro e o registro d o trabalhador 

portuário extingue-se por morte, aposentadoria ou cancelamento. 

        Art. 28. A seleção e o registro do trabalhador portuário 

avulso serão feitos pelo órgão de gestão de mão-de-obra avulsa, de acordo com 

as normas que forem estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de 

trabalho. 
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        Art. 29. A remuneração, a definição das funções, a 

composição dos termos e as demais condições do trabalho avulso serão objeto 

de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores portuários 

avulsos e dos operadores portuários. 

CAPíTULO VI 

Da Administração do Porto Organizado 

  

SEÇÃO I 

Do Conselho de Autoridade Portuária 

        Art. 30. Será instituído, em cada porto organizado ou no 

âmbito de cada concessão, um Conselho de Autoridade Portuária. 

        § 1° Compete ao Conselho de Autoridade Port uária: 

        I - baixar o regulamento de exploração; 

        II - homologar o horário de funcionamento do porto; 

        III - opinar sobre a proposta de orçamento do porto; 

        IV - promover a racionalização e a otimização do uso 

das instalações portuárias; 

        V - fomentar a ação industrial e comercial do porto; 

        VI - zelar pelo cumprimento das normas de defesa da 

concorrência; 

        VII - desenvolver mecanismos para atração de cargas; 

        VIII - homologar os valores das tarifas portuárias; 

        IX - manifestar-se sobre os programas de obras, 

aquisições e melhoramentos da infra-estrutura portuária; 
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        X - aprovar o plano de desenvolvimento e zoneamento 

do porto; 

        XI - promover estudos objetivando compatibilizar o 

plano de desenvolvimento do porto com os programas federais, estaduais e 

municipais de transporte em suas diversas modalidades; 

        XII - assegurar o cumprimento das normas de proteção 

ao meio ambiente; 

        XIII - estimular a competitividade; 

        XIV - indicar um membro da classe empresarial e outro 

da classe trabalhadora para compor o conselho de administração ou órgão 

equivalente da concessionária do porto, se entidade sob controle estatal; 

        XV - baixar seu regimento interno; 

        XVI - pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse 

do porto. 

        § 2° Compete, ainda, ao Conselho de Autorid ade 

Portuária estabelecer normas visando o aumento da produtividade e a redução 

dos custos das operações portuárias, especialmente as de contêineres e do 

sistema roll-on-roll-off. 

        § 3° O representante dos trabalhadores a qu e se refere 

o inciso XIV do § 1° deste artigo será indicado pel o respectivo sindicato de 

trabalhadores em capatazia com vínculo empregatício a prazo indeterminado. 

        Art. 31. O Conselho de Autoridade Portuária será 

constituído pelos seguintes blocos de membros titulares e respectivos suplentes: 

        I - bloco do poder público, sendo: 

        a) um representante do Governo Federal, que será o 

Presidente do Conselho; 
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        b) um representante do Estado onde se localiza o porto; 

        c) um representante dos Municípios onde se localiza o 

porto ou os portos organizados abrangidos pela concessão; 

        II - bloco dos operadores portuários, sendo: 

        a) um representante da Administração do Porto; 

        b) um representante dos armadores; 

        c) um representante dos titulares de instalações 

portuárias privadas localizadas dentro dos limites da área do porto; 

        d) um representante dos demais operadores portuários; 

        III - bloco da classe dos trabalhadores portuários, 

sendo: 

        a) dois representantes dos trabalhadores portuários 

avulsos; 

        b) dois representantes dos demais trabalhadores 

portuários; 

        IV - bloco dos usuários dos serviços portuários e afins, 

sendo: 

        a) dois representantes dos exportadores e importadores 

de mercadorias; 

        b) dois representantes dos proprietários e 

consignatários de mercadorias; 

        c) um representante dos terminais retroportuários. 

        § 1° Para os efeitos do disposto neste arti go, os 

membros do Conselho serão indicados: 



 103

        I - pelo ministério competente, Governadores de Estado 

e Prefeitos Municipais, no caso do inciso I do caput deste artigo; 

        II - pelas entidades de classe das respectivas 

categorias profissionais e econômicas, nos casos dos incisos II e III do caput 

deste artigo; 

        III - pela Associação de Comércio Exterior (AEB), no 

caso do inciso IV, alínea a do caput deste artigo; 

        IV - pelas associações comerciais locais, no caso do 

inciso IV, alínea b do caput deste artigo. 

        § 2° Os membros do conselho serão designado s pelo 

ministério competente para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos 

por igual ou iguais períodos. 

        § 3° Os membros do conselho não serão remun erados, 

considerando-se de relevante interesse público os serviços prestados. 

        § 4° As deliberações do conselho serão toma das de 

acordo com as seguintes regras: 

        I - cada bloco terá direito a um voto; 

        II - o presidente do conselho terá voto de qualidade. 

        § 5° As deliberações do conselho serão baix adas em 

ato do seu presidente 

        Art. 32. Os Conselhos de Autoridade Portuária (CAPs) 

instituirão Centros de Treinamento Profissional destinados à formação e 

aperfeiçoamento de pessoal para o desempenho de cargos e o exercício de 

funções e ocupações peculiares às operações portuárias e suas atividades 

correlatas. 

SEÇÃO II 



 104

Da Administração do Porto Organizado 

        Art. 33. A Administração do Porto é exercida 

diretamente pela União ou pela entidade concessionária do porto organizado. 

        § 1° Compete à Administração do Porto, dent ro dos 

limites da área do porto: 

        I - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos do 

serviço e as cláusulas do contrato de concessão; 

        II - assegurar, ao comércio e à navegação, o gozo das 

vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do porto; 

        III - pré-qualificar os operadores portuários; 

        IV - fixar os valores e arrecadar a tarifa portuária; 

        V - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho 

de Autoridade Portuária e ao órgão de gestão de mão-de-obra; 

        VI - fiscalizar a execução ou executar as obras de 

construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações 

portuárias, nelas compreendida a infra-estrutura de proteção e de acesso 

aquaviário ao porto; 

        VII - fiscalizar as operações portuárias, zelando para 

que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao 

meio ambiente; 

        VIII - adotar as medidas solicitadas pelas demais 

autoridades no porto, no âmbito das respectivas competências; 

        IX - organizar e regulamentar a guarda portuária, a fim 

de prover a vigilância e segurança do porto; 
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        X - promover a remoção de embarcações ou cascos de 

embarcações que possam prejudicar a navegação das embarcações que 

acessam o porto; 

        XI - autorizar, previamente ouvidas as demais 

autoridades do porto, a entrada e a saída, inclusive a atracação e desatracação, o 

fundeio e o tráfego de embarcação na área do porto, bem assim a movimentação 

de carga da referida embarcação, ressalvada a intervenção da autoridade 

marítima na movimentação considerada prioritária em situações de assistência e 

salvamento de embarcação; 

        XII - suspender operações portuárias que prejudiquem 

o bom funcionamento do porto, ressalvados os aspectos de interesse da 

autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego aquaviário; 

        XIII - lavrar autos de infração e instaurar processos 

administrativos, aplicando as penalidades previstas em lei, ressalvados os 

aspectos legais de competência da União, de forma supletiva, para os fatos que 

serão investigados e julgados conjuntamente; 

        XIV - desincumbir-se dos trabalhos e exercer outras 

atribuições que lhes forem cometidas pelo Conselho de Autoridade Portuária; 

        XV - estabelecer o horário de funcionamento no porto, 

bem como as jornadas de trabalho no cais de uso público. 

        § 2° O disposto no inciso XI do parágrafo a nterior não 

se aplica à embarcação militar que não esteja praticando comércio. 

        § 3° A autoridade marítima responsável pela  segurança 

do tráfego pode intervir para assegurar ou garantir aos navios da Marinha do 

Brasil a prioridade para atracação no porto. 

        § 4° Para efeito do disposto no inciso XI d este artigo, as 

autoridades no porto devem criar mecanismo permanente de coordenação e 
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integração das respectivas funções, com a finalidade de agilizar a fiscalização e a 

liberação das pessoas, embarcações e mercadorias. 

        § 5° Cabe à Administração do Porto, sob coo rdenação: 

        I - da autoridade marítima: 

        a) estabelecer, manter e operar o balizamento do canal 

de acesso e da bacia de evolução do porto; 

        b) delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para 

carga e descarga, de inspeção sanitária e de polícia marítima, bem assim as 

destinadas a plataformas e demais embarcações especiais, navios de guerra e 

submarinos, navios em reparo ou aguardando atracação e navios com cargas 

inflamáveis ou explosivas; 

        c)estabelecer e divulgar o calado máximo de operação 

dos navios, em função dos levantamentos batimétricos efetuados sob sua 

responsabilidade; 

        d) estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as 

dimensões máximas dos navios que irão trafegar, em função das limitações e 

características físicas do cais do porto; 

        II - da autoridade aduaneira: 

        a) delimitar a área de alfandegamento do porto; 

        b) organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, 

veículos, unidades de cargas e de pessoas, na área do porto. 

        Art. 34. É facultado o arrendamento, pela Administração 

do Porto, sempre através de licitação, de terrenos e instalações portuárias 

localizadas dentro da área do porto, para utilização não afeta às operações 

portuárias, desde que previamente consultada a administração aduaneira. 

(Regulamento) 

SEÇÃO III 
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Da Administração Aduaneira nos Portos Organizados 

        Art. 35. A administração aduaneira, nos portos 

organizados, será exercida nos termos da legislação específica. 

        Parágrafo único. A entrada ou saída de mercadorias 

procedentes ou destinadas ao exterior, somente poderá efetuar-se em portos ou 

terminais alfandegados. 

        Art. 36. Compete ao Ministério da Fazenda, por 

intermédio das repartições aduaneiras: 

        I - cumprir e fazer cumprir a legislação que regula a 

entrada, a permanência e a saída de quaisquer bens ou mercadorias do País; 

        II - fiscalizar a entrada, a permanência, a movimentação 

e a saída de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias, sem prejuízo 

das atribuições das outras autoridades no porto; 

        III - exercer a vigilância aduaneira e promover a 

repressão ao contrabando, ao descaminho e ao tráfego de drogas, sem prejuízo 

das atribuições de outros órgãos; 

        IV - arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio 

exterior; 

        V - proceder ao despacho aduaneiro na importação e 

na exportação; 

        VI - apurar responsabilidade tributária decorrente de 

avaria, quebra ou falta de mercadorias, em volumes sujeitos a controle aduaneiro; 

        VII - proceder à apreensão de mercadoria em situação 

irregular, nos termos da legislação fiscal aplicável; 

        VIII - autorizar a remoção de mercadorias da área do 

porto para outros locais, alfandegados ou não, nos casos e na forma prevista na 

legislação aduaneira; 
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        IX - administrar a aplicação, às mercadorias importadas 

ou a exportar, de regimes suspensivos, exonerativos ou devolutivos de tributos; 

        X - assegurar, no plano aduaneiro, o cumprimento de 

tratados, acordos ou convenções internacionais; 

        XI - zelar pela observância da legislação aduaneira e 

pela defesa dos interesses fazendários nacionais. 

        § 1° O alfandegamento de portos organizados , pátios, 

armazéns, terminais e outros locais destinados à movimentação e armazenagem 

de mercadorias importadas ou destinadas à exportação, será efetuado após o 

cumprimento dos requisitos previstos na legislação específica. 

        § 2° No exercício de suas atribuições, a au toridade 

aduaneira terá livre acesso a quaisquer dependências do porto e às embarcações 

atracadas ou não, bem como aos locais onde se encontrem mercadorias 

procedentes do exterior ou a ele destinadas, podendo, quando julgar necessário, 

requisitar papéis, livros e outros documentos, inclusive, quando necessário, o 

apoio de força pública federal, estadual ou municipal. 

CAPÍTULO VII 

Das Infrações e Penalidades 

        Art. 37. Constitui infração toda a ação ou omissão, 

voluntária ou involuntária, que importe: 

        I - na realização de operações portuárias com 

infringência ao disposto nesta lei ou com inobservância dos regulamentos do 

porto; 

        II - na recusa, por parte do órgão de gestão de mão-de-

obra, da distribuição de trabalhadores a qualquer operador portuário, de forma 

não justificada; 
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        III - na utilização de terrenos, área, equipamentos e 

instalações localizadas na área do porto, com desvio de finalidade ou com 

desrespeito à lei ou aos regulamentos. 

        § 1° Os regulamentos do porto não poderão d efinir 

infração ou cominar penalidade que não esteja autorizada ou prevista em lei. 

        § 2° Responde pela infração, conjunta ou is oladamente, 

qualquer pessoa física ou jurídica que, intervindo na operação portuária, concorra 

para a sua prática ou dela se beneficie. 

        Art. 38. As infrações estão sujeitas às seguintes penas, 

aplicáveis separada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da falta: 

        I - advertência; 

        II - multa, de 100 (cem) até 20.000 (vinte mil) Unidades 

Fiscais de Referência (Ufir); 

        III - proibição de ingresso na área do porto por período 

de trinta a cento e oitenta dias; 

        IV - suspensão da atividade de operador portuário, pelo 

período de trinta a cento e oitenta dias; 

        V - cancelamento do credenciamento do operador 

portuário . 

        Art. 39. Compete à Administração do Porto: 

        I - determinar a pena ou as penas aplicáveis ao infrator 

ou a quem deva responder pela infração, nos termos da lei; 

        II - fixar a quantidade da pena, respeitados os limites 

legais. 

        Art. 40. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de 

duas ou mais infrações pela mesma pessoa física ou jurídica, aplicam-se, 
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cumulativamente, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem 

idênticas. 

        § 1° Quando se tratar de infração continuad a em 

relação à qual tenham sido lavrados diversos autos ou representações, serão eles 

reunidos em um só processo, para imposição da pena. 

        § 2° Considerar-se-ão continuadas as infraç ões quando 

se tratar de repetição de falta ainda não apurada ou que seja objeto do processo, 

de cuja instauração o infrator não tenha conhecimento, por meio de intimação. 

        Art. 41. Da decisão da Administração do Porto que 

aplicar a penalidade caberá recurso voluntário, no prazo de trinta dias contados 

da intimação, para o Conselho de Autoridade Portuária, independentemente de 

garantia de instância. 

        Art. 42. Na falta de pagamento de multa no prazo de 

trinta dias a partir da ciência, pelo infrator, da decisão final que impuser a 

penalidade, terá lugar o processo de execução. 

        Art. 43. As importâncias pecuniárias resultantes da 

aplicação das multas previstas nesta lei reverterão para a Administração do Porto. 

        Art. 44. A aplicação das penalidades previstas nesta lei, 

e seu cumprimento, não prejudica, em caso algum, a aplicação das penas 

cominadas para o mesmo fato pela legislação aplicável. 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

        Art. 45. O operador portuário não poderá locar ou tomar 

mão-de-obra sob o regime de trabalho temporário (Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974) . 

        Art. 46. (Vetado) 

CAPÍTULO IX 
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Das Disposições Transitórias 

        Art. 47. É fixado o prazo de noventa dias contados da 

publicação desta lei para a constituição dos órgãos locais de gestão de mão-de-

obra do trabalho portuário avulso. 

        Parágrafo único. Enquanto não forem constituídos os 

referidos órgãos, suas competências serão exercidas pela respectiva 

Administração do Porto. 

        Art. 48. Os atuais contratos de exploração de terminais 

ou embarcadores de uso privativo deverão ser adaptados, no prazo de até cento 

e oitenta dias, às disposições desta lei, assegurado aos titulares o direito de 

opção por qualquer das formas de exploração previstas no inciso II do § 2° do art. 

4° desta lei. 

        Art. 49. Na falta de contrato, convenção ou acordo 

coletivo de trabalho, deverá ser criado o órgão gestor a que se refere o art. 18 

desta lei no nonagésimo dia a contar da publicação desta lei. 

        Art. 50. Fica o Poder Executivo autorizado a 

desmembrar as atuais concessões para exploração de portos. 

        Art. 51. As administrações dos portos organizados 

devem adotar estruturas de tarifas adequadas aos respectivos sistemas 

operacionais, em substituição ao modelo tarifário previsto no Decreto n° 24.508, 

de 29 de junho de 1934, e suas alterações. 

        Parágrafo único. As novas estruturas tarifárias deverão 

ser submetidas à apreciação dos respectivos Conselhos de Autoridade Portuária, 

dentro do prazo de sessenta dias. 

Redação anterior 

Art. 52. A alíquota do Adicional de Tarifa Portuária (ATP) (Lei n° 7.700, de 21 de 

dezembro de 1988 ), é reduzida para: 
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I - em 1993, 40% (quarenta por cento); 

II - em 1994, 30% (trinta por cento); 

III - em 1995, 20% (vinte por cento); 

  

§ 1° A partir do exercício de 1993, os recursos do ATP serão aplicados no porto organizado 

que lhes deu origem, nos seguintes percentuais: 

  

I - 30% (trinta por cento) em 1993; 

II - 40% (quarenta por cento) em 1994; 

III - 50% (cinqüenta por cento) em 1995; 

IV - 60% (sessenta por cento) em 1996; 

V - 70% (setenta por cento) a partir do exercício de 1997. 

  

§ 2° O ATP não incide sobre operações portuárias re alizadas com mercadorias 

movimentadas em instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado. (Revogado pela Lei nº 9.309, de 

2.10.1996) 

        Art. 53. O Poder Executivo promoverá, no prazo de 

cento e oitenta dias, a adaptação das atuais concessões, permissões e 

autorizações às disposições desta lei. 

        Art. 54. É assegurada a inscrição no cadastro de que 

trata o inciso I do art. 27 desta lei aos atuais integrantes de forças supletivas que, 

matriculados, credenciados ou registrados, complementam o trabalho dos 

efetivos. 

        Art. 55. É assegurado o registro de que trata o inciso II 

do art. 27 desta lei aos atuais trabalhadores portuários avulsos matriculados, até 

31 de dezembro de 1990, na forma da lei, junto aos órgãos competentes, desde 

que estejam comprovadamente exercendo a atividade em caráter efetivo desde 

aquela data. 
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        Parágrafo único. O disposto neste artigo não abrange 

os trabalhadores portuários aposentados. 

        Art. 56. É facultado aos titulares de instalações 

portuárias de uso privativo a contratação de trabalhadores a prazo indeterminado, 

observado o disposto no contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho das 

respectivas categorias econômicas preponderantes. 

        Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste 

artigo, as atuais instalações portuárias de uso privativo devem manter, em caráter 

permanente, a atual proporção entre trabalhadores com vínculo empregatício e 

trabalhadores avulsos. 

        Art. 57. No prazo de cinco anos contados a partir da 

publicação desta lei, a prestação de serviços por trabalhadores portuários deve 

buscar, progressivamente, a multifuncionalidade do trabalho, visando adequá-lo 

aos modernos processos de manipulação de cargas e aumentar a sua 

produtividade. 

        § 1° Os contratos, as convenções e os acord os 

coletivos de trabalho deverão estabelecer os processos de implantação 

progressiva da multifuncionalidade do trabalho portuário de que trata o caput 

deste artigo. 

        § 2° Para os efeitos do disposto neste arti go a 

multifuncionalidade deve abranger as atividades de capatazia, estiva, conferência 

de carga, conserto de carga, vigilância de embarcações e bloco. 

        § 3° Considera-se: 

        I - Capatazia: a atividade de movimentação de 

mercadorias nas instalações de uso público, compreendendo o recebimento, 

conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência 

aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e 

descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário; 
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        II - Estiva: a atividade de movimentação de mercadorias 

nos conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo 

o transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a 

descarga das mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo; 

        III - Conferência de carga: a contagem de volumes, 

anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado 

das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto, e demais 

serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de embarcações; 

        IV - Conserto de carga: o reparo e restauração das 

embalagens de mercadorias, nas operações de carregamento e descarga de 

embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, 

abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição; 

        V - Vigilância de embarcações: a atividade de 

fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas 

ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalós, 

rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da embarcação; 

        VI - Bloco: a atividade de limpeza e conservação de 

embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, 

pintura, reparos de pequena monta e serviços correlatos . 

        Art. 58. Fica facultado aos trabalhadores avulsos, 

registrados em decorrência do disposto no art. 55 desta lei, requererem ao 

organismo local de gestão de mão-de-obra, no prazo de até 1 (um) ano contado 

do início da vigência do adicional a que se refere o art. 61, o cancelamento do 

respectivo registro profissional. 

        Parágrafo único. O Poder Executivo poderá antecipar o 

início do prazo estabelecido neste artigo. 

        Art. 59. É assegurada aos trabalhadores portuários 

avulsos que requeiram o cancelamento do registro nos termos do artigo anterior: 
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        I - indenização correspondente a Cr$ 50.000.000,00 

(cinqüenta milhões de cruzeiros), a ser paga de acordo com as disponibilidades 

do fundo previsto no art. 64 desta lei; 

        II - o saque do saldo de suas contas vinculadas do 

FGTS, de que dispõe a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990 . 

        § 1° O valor da indenização de que trata o inciso I deste 

artigo será corrigido monetariamente, a partir de julho de 1992, pela variação 

mensal do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM), publicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

        § 2° O cancelamento do registro somente sur tirá efeito 

a partir do recebimento pelo trabalhador portuário avulso, da indenização . 

        § 3º A indenização de que trata este artigo é isenta de 

tributos da competência da União. 

        Art. 60. O trabalhador portuário avulso que tenha 

requerido o cancelamento do registro nos termos do art. 58 desta lei para 

constituir sociedade comercial cujo objeto seja o exercício da atividade de 

operador portuário, terá direito à complementação de sua indenização, no valor 

correspondente a Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), corrigidos na 

forma do disposto no § 1° do artigo anterior, media nte prévia comprovação da 

subscrição de capital mínimo equivalente ao valor total a que faça jus. 

        Art. 61. É criado o Adicional de Indenização do 

Trabalhador Portuário Avulso (AITP) destinado a atender aos encargos de 

indenização pelo cancelamento do registro do trabalhador portuário avulso, nos 

termos desta lei. 

        Parágrafo único. O AITP terá vigência pelo período de 4 

(quatro) anos, contados do início do exercício financeiro seguinte ao da 

publicação desta lei. 
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        Art. 62. O AITP é um adicional ao custo das operações 

de carga e descarga realizadas com mercadorias importadas ou exportadas, 

objeto do comércio na navegação de longo curso. 

        Art. 63. O adicional incide nas operações de embarque 

e desembarque de mercadorias importadas ou exportadas por navegação de 

longo curso, à razão de 0,7 (sete décimos) de Ufir por tonelada de granel sólido, 

1,0 (uma) de Ufir por tonelada de granel líquido e 0,6 (seis décimos) de Ufir por 

tonelada de carga geral, solta ou unitizada. 

        Art. 64. São isentas do AITP as operações realizadas 

com mercadorias movimentadas no comércio interno, objeto de transporte fluvial, 

lacustre e de cabotagem. 

        Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, 

considera-se transporte fluvial, lacustre e de cabotagem a ligação que tem origem 

e destino em porto brasileiro. 

        Art. 65. O AITP será recolhido pelos operadores, 

portuários responsáveis pela carga ou descarga das mercadorias até dez dias 

após a entrada da embarcação no porto de carga ou descarga em agência do 

Banco do Brasil S.A., na praça de localização do porto. 

        § 1° Dentro do prazo previsto neste artigo,  os 

operadores portuários deverão apresentar à Receita Federal o comprovante do 

recolhimento do AITP. 

        § 2° O atraso no recolhimento do AITP impor tará na 

inscrição do débito em Dívida Ativa, para efeito de cobrança executiva, nos 

termos da legislação em vigor. 

        § 3° Na cobrança executiva a dívida fica su jeita à 

correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 20% 

(vinte por cento) sobre a importância devida. 
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        § 4° Os órgãos da Receita Federal não darão  

seguimento a despachos de mercadorias importadas ou exportadas, sem 

comprovação do pagamento do AITP. 

        Art. 66. O produto da arrecadação do AITP será 

recolhido ao fundo de que trata o art. 67 desta lei. 

        Art. 67. É criado o Fundo de Indenização do 

Trabalhador Portuário Avulso (FITP), de natureza contábil, destinado a prover 

recursos para indenização do cancelamento do registro do trabalhador portuário 

avulso, de que trata esta lei. 

        § 1° São recursos do fundo: 

        I - o produto da arrecadação do AITP; 

        II - (Vetado); 

        III - o produto do retorno das suas aplicações 

financeiras; 

        IV - a reversão dos saldos anuais não aplicados. 

        § 2° Os recursos disponíveis do fundo poder ão ser 

aplicados em títulos públicos federais ou em outras operações aprovadas pelo 

Ministro da Fazenda. 

        § 3° O fundo terá como gestor o Banco do Br asil S.A. 

        Art. 68. Para os efeitos previstos nesta lei, os órgãos 

locais de gestão de mão-de-obra informarão ao gestor do fundo o nome e a 

qualificação do beneficiário da indenização, bem assim a data do requerimento a 

que se refere o art. 58 desta lei. 

        Art. 69. As administrações dos portos organizados 

estabelecerão planos de incentivo financeiro para o desligamento voluntário de 

seus empregados, visando o ajustamento de seus quadros às medidas previstas 

nesta lei. 



 118

        Art. 70. É assegurado aos atuais trabalhadores 

portuários em capatazia com vínculo empregatício a prazo indeterminado a 

inscrição no registro a que se refere o inciso II do art. 27 desta lei, em qualquer 

dos órgãos locais de gestão de mão-de-obra, a sua livre escolha, no caso de 

demissão sem justa causa. 

        Art. 71. O registro de que trata o inciso II do caput do 

art. 27 desta lei abrange os atuais trabalhadores integrantes dos sindicatos de 

operários avulsos em capatazia, bem como a atual categoria de arrumadores. 

        Art. 72. (Vetado) 

        Art. 73. O BNDES, por intermédio do Finame, 

financiará, com prioridade, os equipamentos portuários. 

        Art. 74. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

        Art. 75. Ficam revogados, no prazo de cento e oitenta 

dias contado da publicação desta lei, os arts. 254 a 292 e o inciso VIII do art. 544 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei n° 5.452, de 

1° de maio de 1943. 

        Art. 76. Ficam revogados, também os Decretos n°s 

24.324, de 1° de junho de 1934, 24.447, de 22 de ju nho de 1934, 24.508, de 29 

de junho de 1934, 24.511, de 29 de junho de 1934, e 24.599, de 6 de julho de 

1934; os Decretos -Leis n°s 6.460, de 2 de maio de 1944 e 8.439, de 24 de 

dezembro de 1945; as Leis n°s 1.561, de 21 de fever eiro de 1952, 2.162, de 4 de 

janeiro de 1954, 2.191, de 5 de março de 1954 e 4.127, de 27 de agosto de 1962; 

os Decretos - Leis n°s 3, de 27 de janeiro de 1966,  5, de 4 de abril de 1966 e 83, 

de 26 de dezembro de 1966; a Lei n° 5.480, de 10 de  agosto de 1968; os incisos 

VI e VII do art. 1° do Decreto - Lei n° 1.143, de 3 0 de dezembro de 1970; as Leis 

n°s 6.222, de 10 de julho de 1975 e 6.914, de 27 de  maio de 1981, bem como as 

demais disposições em contrário. 
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        Brasília, 25 de fevereiro de 1993; 172° da 

Independência e 105º da República. 

ITAMAR FRANCO  

Alberto Goldman  

Walter Barelli 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.2.1993 

  

 

 


