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Processo TC nº 014.624/2014-1 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 
 Excelentíssima Senhora Ministra-Relatora, 
 
 
 Retornam os autos ao MP/TCU após a promoção das audiências autorizadas por Vossa 
Excelência (peça 204) ao acolher encaminhamento proposto no pronunciamento anterior deste parquet 
(peça 195). 
2. Nesse sentido, foram regularmente notificados os Srs. Tiago Pereira Lima, Fernando Antônio 
Brito Fialho e Pedro Brito do Nascimento, ex-diretores da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq), responsabilizados em razão de infração ao disposto nos arts. 20, inciso II, da Lei nº 10.233/2001 
e 2º, inciso II, do Decreto nº 4.122/2002, consubstanciada na edição da Resolução nº 2.389/2012, sem 
regular o conflito acerca da cobrança de THC2, caracterizando descumprimento da obrigação legal de 
minimizar as falhas de mercado decorrentes de concorrência imperfeita e de impedir a ocorrência de 
infrações da ordem econômica. 
3. Os três gestores apresentaram em conjunto suas razões de justificativa (peças 236/260), as 
quais foram apropriadamente analisadas pela SeinfraPortoFerrovia (peça 264), contando com pareceres 
uníssonos nessa unidade técnica especializada (peças 265/266). Em suma, a unidade instrutora concluiu 
que as argumentações trazidas pelos responsáveis se mostraram insuficientes para esclarecer ou afastar a 
irregularidade a eles atribuída, sendo correta a responsabilização dos três ex-diretores da Antaq por 
infração aos dispositivos mencionados da lei de criação da Agência e do respectivo Regulamento. 
4. A responsabilização, conforme entendida pela unidade técnica, fundamenta-se no fato de que, 
ao aprovar a redação final da Resolução nº 2.389/2012, os ex-diretores suprimiram o único instrumento 
regulatório que limitaria a prática de preços abusivos pelos operadores portuários que cobrassem THC2 
dos recintos alfandegados independentes. Essa supressão foi efetuada sem justificativa, a qual seria 
indubitavelmente requerida, uma vez que a formulação do normativo fora pautada, nos âmbitos técnico e 
jurídico, pela adoção do mecanismo regulatório de teto tarifário. Ademais, a decisão dos diretores 
contrariou, no mérito, o posicionamento, já conhecido na época, do órgão de defesa da concorrência, 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 
5. Na sua análise, a unidade técnica esclareceu que a ausência desse instrumento de regulação 
torna possível o exercício de poder econômico dominante por parte dos terminais portuários sobre os 
recintos alfandegados independentes na cadeia logística da importação. Por outro lado, a assimetria 
introduzida pela Antaq nos conceitos de THC (Terminal Handling Charge) e box rate não produziria, por 
si só, os mesmos efeitos nocivos. Nas razões de justificativa, entretanto, os responsáveis detêm-se 
somente na justificativa da assimetria de conceitos, sem abordar a supressão da limitação de preços 
relativos aos serviços de segregação e entrega de contêineres (SSE ou THC2). 
6. Por esses motivos, a SeinfraPortoFerrovia submeteu proposta de encaminhamento no sentido 
de rejeitar as razões de justificativa apresentadas e sancionar os gestores com a multa prevista no art. 58, 
inciso II, da Lei nº 8.443/92 (peça 264). Essas medidas constituem complementação em relação à 
proposta de mérito anteriormente formulada pela Secex/SP (peça 186), em que se alvitrou determinação à 
Antaq para que revise a regulamentação concernente à cobrança de THC2, de modo a dar cumprimento à 
obrigação legal de harmonizar e arbitrar conflitos de interesse entre os terminais portuários e os recintos 
alfandegados independentes, e para que remeta ao TCU o plano de ação a ser implementado com o 
objetivo de atender ao comando anterior. 
7. Diante do percuciente exame efetuado pela unidade técnica especializada, acerca das razões de 
justificativa submetidas pelos responsáveis, alinho-me integralmente às conclusões e ao encaminhamento 
proposto. De fato, os argumentos trazidos aos autos pelos gestores mostraram-se incapazes de elidir a 
irregularidade apontada ou a responsabilidade que lhes foi atribuída. 
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8. A conduta dos ex-diretores, ao aprovar o regulamento setorial desprovido do instrumento 
regulatório necessário para dirimir o conflito em torno da cobrança de THC2, caracterizou omissão 
quanto ao cumprimento do dever legal de minimizar as falhas de mercado decorrentes de concorrência 
imperfeita e de impedir a ocorrência de infrações da ordem econômica.  
9. O grau de reprovabilidade da conduta desses gestores eleva-se quando se considera que o ato 
praticado propiciou a permanência de um conflito já duradouro à época da edição da Resolução, o qual 
movimenta ainda hoje diversos órgãos estatais julgadores (Cade, TCU, Justiça Estadual, Justiça Federal e 
a própria Antaq) e provoca impactos negativos na cadeia logística do comércio exterior no Brasil. 
10. Concordo, pois, com a proposta de apenação dos ex-diretores da agência reguladora com a 
multa alvitrada pela unidade técnica. 
11. Com relação às propostas ainda pendentes dentre os encaminhamentos sugeridos anteriormente 
por este parquet (peça 118), mantenho o entendimento de que o TCU deve instar a Antaq a elaborar 
composições de custo dos serviços relativos à movimentação, segregação, armazenagem, liberação e 
demais atividades envolvidas nas operações de importação e exportação de carga conteinerizada, com o 
objetivo de balizar o exame de pertinência da THC2 e de ocorrência de abuso na sua cobrança. Essa 
providência pode ser recomendada como medida propiciadora da solução do conflito em bases claras. Por 
outro lado, creio não ser mais pertinente requerer da Antaq explicação sobre a assimetria dos conceitos de 
THC, uma vez que a unidade técnica deixou claro não residir nesse ponto o problema. 
12. Ante o exposto, este representante do Ministério Público de Contas manifesta concordância 
com os encaminhamentos propostos pela Secex/SP (peça 186) e com as propostas complementares da 
SeinfraPortoFerrovia (peça 264), no sentido de sancionar os ex-diretores da Antaq, Srs. Tiago Pereira 
Lima, Fernando Antônio Brito Fialho e Pedro Brito do Nascimento, com a multa prevista no art. 58, 
inciso II, da Lei nº 8.443/92 e de determinar à Antaq que revise a regulamentação concernente à cobrança 
por serviços de segregação e entrega de contêineres (SSE ou THC2), de modo a dar cumprimento à 
obrigação legal de harmonizar e arbitrar conflitos de interesse entre os terminais portuários e os recintos 
alfandegados independentes, e que remeta ao TCU o plano de ação a ser implementado com o objetivo de 
atender ao comando anterior. 
13. Sugiro, outrossim, que seja recomendado à agência reguladora que elabore composições de 
custo dos serviços relativos à movimentação, segregação, armazenagem, liberação e demais atividades 
envolvidas nas operações de importação e exportação de carga conteinerizada, com o objetivo de balizar 
o exame de pertinência da THC2 e de ocorrência de abuso na sua cobrança. 
 

Ministério Público, em março de 2018. 
 
 
 
 

(Assinado eletronicamente) 
PAULO SOARES BUGARIN 

Subprocurador-Geral
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