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Resumo: A partir da metodologia da Análise Econômica do Di-

reito, em conjunto com a Teoria da Escolha Pública (Public 

Choice) serão tangenciados elementos da Economia para o 
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Direito Portuário. A finalidade do presente artigo reside na ten-

tativa de contribuir para a criação de uma mentalidade econô-

mica para a nova Lei dos Portos, contemplando os efeitos eco-

nômicos que a promulgação da referida lei trouxe para o cenário 

social, bem como a intenção de promover o destaque à sua base 

principiológica sinalizada pelo legislador. Para isso, serão anali-

sados alguns dos principais pontos da lei que permitem a cons-

trução do pensamento econômico, em caráter exemplificativo, 

iniciando-se com uma breve distinção entre as variadas formas 

de atividades portuárias, os seus distintos regimes jurídicos, e, 

por fim, a questão da política portuária a partir do Direito e Eco-

nomia. Para isso considerar-se-á o agente político como um ho-

mem econômico e sua incessante necessidade de autossatisfação 

de interesses, especialmente quando associados a indústria e co-

mércio. E derivando-se para a noção econômica de política 

como um mercado de ideologias, pretender-se-á demonstrar a 

necessidade que programas e políticas portuárias consistentes 

para a promoção do desenvolvimento econômico dos portos. O 

artigo empregará o método dedutivo. 

 

Palavras-Chave: Direito Portuário. Teoria da Escolha Pública. 

Análise Econômica do Direito. Política Portuária.  

 

LAW AND ECONOMICS NORMATIVE AND THE NEW 

PORT LAW: THE ISSUE OF POLICY´S PORT 

 

Abstract: Based on the methodology of the Economic Analysis 

of Law, and the Public Choice Theory, elements of the Economy 

for Port Law will be tangentiated. The purpose of this article lies 

in the attempt to contribute to the creation of an economic men-

tality for the new Law of Ports, contemplating the economic ef-

fects that the promulgation of said law brought to the social 

scene, as well as the intention to promote the Principled by the 

legislator. In order to do so, we will analyze some of the main 
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points of the law that allow the construction of economic 

thought, in an exemplary way, starting with a brief distinction 

between the various forms of port activities, their legal systems 

that assume different figures each in Analysis, and, finally, the 

question of port policy based on Law and Economy. For this, the 

politician will be considered an economic man and his incessant 

need for self-satisfaction specially when related with industry 

and commerce. And deriving to the economic notion of politics 

as a market of ideologies, it will be tried to demonstrate the ne-

cessity that consistent programs and port policies assume in the 

promotion of the economic development of the ports. The article 

will use the deductive method. 

 

Keywords: Port Law. The Public Choice theory. Law and Eco-

nomics. Port Policy. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 hipótese que será desenvolvida no artigo analisa 

algumas das principais alterações trazidas pela 

Nova Lei dos Portos brasileira. Utilizando-se a 

Análise Econômica do Direito Normativa, tam-

bém procedendo ao dimensionamento dos aspec-

tos legais a partir da contemplação dos elementos da ciência eco-

nômica, pretender-se apontar quais os maiores desafios a serem 

enfrentados, sem o objetivo de esgotamento da questão. 

Vários são os aspectos que podem ser destacados a partir 

da análise proposta. Dentre outros, a promoção de atividades de 

indústria e comércio nas zonas portuárias, o desenvolvimento 

das políticas portuárias em termos de ganhos de eficiência alo-

cativa e a competição livre e justa entre as duas categorias bási-

cas de terminais - públicos e privados - , e seus respectivos regi-

mes jurídicos próprios.  

Inicialmente são apresentados os conceitos elementares 

A 
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do Direito e Economia, destacando-o do Direito Econômico em 

razão de suas peculiaridades.  

No que diz respeito às políticas portuárias, a opção de 

análise é a partir da  Teoria da Escolha Pública (Public Choice), 

notadamente tomando-se o agente político como um ser racional 

em busca de autossatisfação de interesses individuais. Também 

se pretende demonstrar que os governos e as suas pautas podem 

comprometer o modelo associativo dos ganhos de eficiência nas 

atividades portuárias, sobretudo se as ações políticas ficarem 

desprendidas de vetores essenciais como é o vetor desenvolvi-

mento econômico.  

Torna-se necessário estabelecer algumas categorias típi-

cas do Direito Administrativo a fim de desenvolver o objeto pro-

posto, tomadas como elementares para a aplicação da metodolo-

gia da Análise Econômica do Direito. 

Considerando-se como principal inovação trazida pela 

Lei 12.815 de 05 de junho de 2013, a questão da liberalização 

dos terminais privados (com a extinção do conceito de “carga 

própria”), o artigo avança nos elementos de Direito e Economia 

a fim de atestar a plausibilidade das inovações trazidas pelo novo 

diploma legal, ao se comparar com o regime portuário estabele-

cido pela anterior Lei 8.630 de 25 de fevereiro de 1993, em ter-

mos de desenvolvimento econômico. Quer-se afirmar com isso 

que a alteração legislativa buscou simplificar o regime jurídico 

portuário, embora algumas questões permaneçam duvidosas, 

conforme se pretende explorar em seguida.  

 

2. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO: MODALIDADES 

E DESCONSTRUÇÕES TEÓRICAS INICIAIS 

 

O estudo do movimento juseconômico, muitas vezes de-

nominado Análise Econômica do Direito (AED) vem intrigando 

a comunidade científica. A presença das tensões entre juristas e 

economistas na tentativa de conciliação do pensamento 
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econômico (geralmente pautado nas premissas de eficiência) ao 

pensamento jurídico (estimulado por premissas de justiça), faz 

desaparecer o rigor apresentado pelo pensamento construído a 

partir da premissa da racionalidade econômica. A tensão difi-

culta a construção de um possível aparato teórico-jurídico con-

fiável para o estudo do comportamento humano a partir da Aná-

lise Econômica do Direito, já que a elaboração do Direito pode 

se valer de outros valores, para além da eficiência, quando se 

sujeita reconhecidamente a valores morais na produção das leis, 

por exemplo.1  

O embrião dessa tensão surgiu com o jusnaturalismo, 

portanto, antes do movimento juseconômico. No jusnaturalismo 

as noções verdadeiramente importantes e que balizavam a noção 

de Justiça pautavam-se em regras morais e divinas. Ao se con-

trariar com o texto de uma norma um preceito de ordem moral 

ou divina afrontava-se, também, um preceito de justo e por essa 

razão a disposição normativa seria imediatamente refutada. Essa 

concepção de Direito impunha uma discussão idiossincrática e 

estática, que não poderia avançar para nenhum outro lugar, salvo 

se o interlocutor acreditasse em uma moral universal.2  

Nos dias atuais, quando se propugna pelo pluralismo de 

valores em uma sociedade multivalorativa, a ideia de uma moral 

sectária não é apenas uma inadequação, mas sim um risco à for-

mação de mentalidades tolerantes. Dentro do universo do Di-

reito há tensões e conflitos que podem agravar a incompreensão 

do movimento juseconômico. Os conflitos decorrem preponde-

rantemente de aspectos ideológicos, e, portanto, pessoais, já que 

a interdisciplinaridade nem é nova, nem é estranha ao Direito e 

nem retira a sua cientificidade. A maior interdisciplinaridade 

serve ao fortalecimento da ciência jurídica quando a aproxima a 

dados de realidade.  

 
1 GICO JR., Ivo Teixeira. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do 
Direito. Working paper, 01/2009. Brasília: UCB, 2009, p. 04. 
2 Idem, p. 04 
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Há quem identifique, por outro lado, o renascimento de 

algo semelhante ao jusnaturalismo atualmente, a partir de uma 

roupagem de valor universal: a unidade moral do texto constitu-

cional3. E, ainda que se tenha em mente valores e intenções com-

preensíveis, não se pode dispensar a percepção da realidade a ser 

ponderada na concepção de uma norma jurídica, sobretudo os 

seus potenciais efeitos econômicos que, não raras vezes, podem 

trazer consequências indesejáveis e graves. 

A retomada de propostas típicas do direito natural é uma 

resposta ao positivismo jurídico que se demonstrou inadequado 

para a solução de questões limítrofes (na linha divisória entre o 

direito e a moral, por exemplo), nas quais a norma jurídica se 

demonstra ineficaz4 para a promoção dos resultados desejados. 
No realismo jurídico norte-americano, a reação ao juspositi-

vismo resultou em um clamor pela interdisciplinaridade com 
as demais ciências para aproximar direito da realidade social, 

afastando-se de seu formalismo estéril. Esse movimento aca-

bou por gerar várias escolas de pensamento jurídico interdisci-

plinares, não necessariamente convergentes, que tentavam en-

xergar o mundo de forma mais realista e pragmática pela ciên-

cia, como a Análise Econômica do Direito e os Estudos Críti-

cos do Direito (Critical Legal Studies), entre outros 

 
3 Autores como Alexander Bickel e Ronald Dworkin sugerem uma unidade moral 
para o texto constitucional. Já no prefácio da clássica obra de Bickel (abaixo referida) 
o autor remete à Suprema Corte norte americana a responsabilidade pela revelação de 

valores morais para a sociedade em geral. Referidos valores precisariam ser seguidos 
por todos os poderes do Estado e pela sociedade como um todo, compondo aquilo que 
se convencionou chamar de unidade moral do texto constitucional. Cf.: BICKEL, Al-
exander M. The Least Dangerous Branch: the supreme court at the bar of politics. 
2nd Edition. Yale University Press, New Haven e London, 1986, p. xi. 
4 A expressão eficácia é empregada neste caso porque embora uma norma hipotética 
possa ter vigência num dado ordenamento também hipotético, ela, assim como os fa-
tos, perdem a razão de existir se não forem respeitadas pela sociedade à qual forem 

dirigidas, em nada se assemelhando ao conceito de eficiência alocativa. Serve-se, en-
tão, neste momento do conceito apresentado por Maurício Vaz Lobo Bittencourt 
quando a diferencia do princípio da eficiência: “a eficácia busca mensurar a distância 
entre os resultados obtidos e os objetivos de uma prática ou ação.” Cf.: BITTEN-
COURT, Mauricio Vaz Lobo. Princípio da Eficiência. In: RIBEIRO, Marcia Carla 
Pereira; KLEIN, Vinicius (Org.). O que é Análise Econômica do Direito: uma intro-
dução. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 30. 
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movimentos.5 

Esse formalismo estéril era capturado no fenômeno po-

sitivista pela subsunção do fato à norma, passando por desaper-

cebido, na grande maioria dos casos, as alterações na realidade 

naturalística. Ou seja, o encaixe da norma ao fato era realizado 

pelos juristas e as imperfeições decorrentes das inadequações so-

ciais eram negligenciadas, talvez de propósito,6 a fim de manter 

a unidade moral para a qual foram programados os sistemas ju-

rídicos.   

Foi o movimento neoconstitucionalista que, motivado 

por uma série de injustiças aparentes e não aparentes destacou, 

prima facie, a urgente necessidade de superação do paradigma 

do Direito como ciência positiva, incluindo o aspecto moral 

como um elemento indissociável da análise jurídica, a fim de 

evitar distorções naturais dos mecanismos de subsunção, meto-

dologia do positivismo jurídico.  

A conjugação da aceitação do relativismo positivista aos 

preceitos maiores da Constituição Federal, reforça a necessidade 

do estudo aprofundado de mecanismos que garantam a interdis-

ciplinaridade do Direito. A AED é apenas mais um deles. A fuga 

ao formalismo estéril comum do juspositivismo pode se apresen-

tar por intermédio da instabilidade proposicional das normas ju-

rídicas abertas e de princípios abstratos com baixa aplicabilidade 

prática, algumas decorrentes diretamente dos termos constituci-

onais.  

Aplicabilidade prática e análise de consequências são 

preceitos que devem ser considerados pelo Direito em geral, o 

que não seria diferente para o Direito Portuário. Relembra-se, do 

 
5 GIKO JR., Ivo Teixeira. Op. cit., p. 06.  
6 Sugere-se a locução de propósito neste artigo por uma razão de natureza metodoló-
gica. A principal crítica dos neoconstitucionalistas ao respeito as normas produzidas 
por um determinado ordenamento jurídico está na “referência à linha de defesa de 
nazistas que, durante o julgamento de Nuremberg, alegaram não ter cometido qual-
quer crime, uma vez que teriam atuado rigorosamente  em consonância com o orde-
namento jurídico alemão”. Cf.: GIKO JR., Ivo Teixeira. Op. cit., p. 06. 
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mesmo modo, que o objetivo deste artigo será apresentar uma 

racionalidade econômica para o comportamento político dos 

agentes que atuam nas zonas portuárias. Sendo assim, em tópico 

específico serão demonstrados alguns conceitos típicos dessa 

disciplina, seus regimes jurídicos e alguns dos principais confli-

tos, para por fim, aplicar-se o ferramental da AED.  

 

2.1 ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO NORMATIVA E 

OS PRIMEIROS ASPECTOS DA NOVA LEI DOS PORTOS 

(O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA) 

 

A AED pode ser operada a partir de duas vertentes: a 

análise econômica do direito positiva e, noutra ponta, a análise 

econômica do direito normativa. A AED positiva volta-se aos 

impactos econômicos produzidos pelas normas (leis ou julga-

mentos), ao passo que a análise normativa permite que, a partir 

dos resultados, seja possível a proposição de novos estatutos ju-

rídicos ou sua revisão. 

Deste modo, no movimento juseconômico seus teóricos 

voltam-se a duas perguntas básicas sobre o Direito: (i) quais se-

riam as consequências produzidas por determinada regra apli-

cada e (ii) qual a melhor regra a ser aplicada. Assim, respectiva-

mente, apresenta-se a análise econômica do direito positiva e 

normativa. Na AED positiva afere-se a verdade ou falsidade de 

determinado fato, enquanto na AED normativa afere-se a vali-

dade ou invalidade da norma sobre o fato.7 

A proposta do artigo se enquadra na primeira vertente, 

por meio de considerações valorativas com base no critério de 

eficiência alocativa. Aliados ao pensamento analítico do ferra-

mental empírico-teórico da AED está a adequada compreensão 

da própria ideia de eficiência econômica que será agora minuci-

ada.8 

 
7 GIKO JR., Ivo Teixeira. Op. cit., p. 14. 
8 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em direito e economia? São Paulo: 
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De início, observe-se o teor do artigo 3º., da Lei 

12.815/2013, especialmente em seu inciso III. A norma tem por 

objetivo declarado o aumento da competitividade do setor para 

fins de aprimoramento do desenvolvimento econômico do país, 

estimulando a modernização e o aprimoramento da gestão dos 

portos organizados e instalações portuárias, bem como valori-

zando e qualificando a mão-de-obra portuária.9  

A referida lei sinaliza aspectos significativos para a pre-

sente análise. Veja-se que o aumento da competitividade do se-

tor vem conjugado com o desenvolvimento econômico do país, 

e a necessidade de modernização liga-se à questão da gestão por-

tuária, portanto, é essencial que se estabeleça um paralelo entre 

os valores enunciados e as políticas portuárias.  

Armando PINHEIRO e Jairo SADDI capturaram a im-

portância da lei na construção da mentalidade econômica para a 

conduta humana. Isso foi possível a partir da constatação do Te-

orema de Coase: 
Na perspectiva proposta por Coase, as leis atuam sobre a ativi-
dade econômica, por intermédio da política econômica, desem-

penhando quatro funções básicas: protegem os direitos de pro-

priedade privados; estabelecem as regras para a negociação e a 

alienação destes direitos, entre agentes privados e entre eles e 

o Estado; definem as regras de acesso e de saída dos mercados; 

promovem a competição; e regulam tanto a estrutura industrial 

como a conduta das empresas nos setores em que há monopólio 

ou baixa concorrência.10 

No campo do Direito Portuário, de forma especial, é im-

prescindível considerar que a atuação da iniciativa privada é in-

dissociável do Estado, seja em relação aos recursos (públicos e 

privados) essenciais ao serviço, seja porque o Direito, e, por-

tanto, o Estado, tem a tarefa de garantia da competitividade entre 
 

Cadernos de Direito GV, vº. 05, nº. 02, março de 2008, p. 21. 
9 BRASIL. Lei 12.815, de 05 de junho de 2013. Artigo 3º. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm. Acesso 
em: 20 jan. 2017. 
10 PINHEIRO, Armando Castelar. SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 12. 
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os setores públicos e privados nas zonas portuárias, assim como 

a preservação da qualidade da mão-de-obra portuária.  

Vale dizer, no âmbito das relações portuárias, as institui-

ções representam um avanço da Teoria Econômica Clássica para 

a Escola da Nova Economia Institucional. Aponta também a mo-

dificação da noção de eficiência econômica quando analisada 

sob a perspectiva da alocação de recursos.  

Marcia Carla Pereira RIBEIRO e Eduardo Oliveira 

AGUSTINHO sustentam ser o raciocínio da NEI pautado pelo 

método dedutivo, em que as premissas são: (i) as instituições 

importam para a análise econômica, (ii) a teoria econômica é ca-

paz de explicar a determinação destas instituições através de seu 

próprio instrumental, (iii) o desempenho econômico é substan-

cialmente afetado pelo uso destas mesmas instituições.11 

Em termos de política portuária, parafraseando-se 

NORTH, a estabilidade das regras, a inclusão do elemento 

tempo como forma de explicação da mecânica do desenvolvi-

mento e da performance das instituições e dos mercados, aliados 

ao fato de que as políticas portuárias demandam racionalidade 

econômica, propõe-se uma explicação para a ação dos governos 

em termos de gestão portuária a partir da corrente da NEI.12 

Um determinado particular que explore a atividade eco-

nômica na zona portuária pode promover operações de embar-

que e desembarque de passageiros, sem demonstrar uma ativi-

dade própria (dispensada a comprovação da “carga própria”). 

Sendo assim, seus direitos de propriedade permanecem protegi-

dos a partir da nova tônica conferida pela Lei 12.815/2013.13  

 
11 AGUSTINHO, Eduardo Oliveira; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Economia Ins-
titucional e a Nova Economia Institucional. In: RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; 

KLEIN, Vinicius (Org.). O que é análise econômica do direito: uma introdução. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, p. 124.  
12 NORTH, Douglas C. Economic Performance Through Time. In: The American Eco-
nomic Review, v. 84, nº. 3. (Jun., 1994), p. 360. 
13 FILHO, Marçal Justen. O regime jurídico das atividades portuárias e seus reflexos 
sobre a delimitação do porto organizado. In.: Direito Portuário brasileiro: Lei 12.815, 
porto organizado, poligonal, arrendamento e autorização, arbitragem. São Paulo: 
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Nessas condições o particular que realiza a atividade por-

tuária poderá reduzir seus custos e maximizar sua eficiência, so-

bretudo por conta da exclusão do conceito de “carga própria”. 

Douglass NORTH já advertiu para a existência de custos das 

transações e do emperro que alguns arranjos jurídicos (leiam-se 

aqui as leis) podem representar ao desenvolvimento econômico. 

Daí que sua interpretação se torna peça principal na construção 

da racionalidade econômica.14 

Por outro lado, a meta de se melhorar a eficiência econô-

mica está diretamente relacionada a que os mais desfavorecidos 

sejam beneficiados por uma distribuição mais justa das perdas e 

dos ganhos, ou seja, traduz-se em uma melhor distribuição alo-

cativa de recursos escassos.15  

A medida da eficiência para o Direito Portuário deve 

contemplar o maior número de ganhos sociais, seja dos usuários 

dos terminais portuários, ou então dos titulares de direitos de 

propriedades nas zonas portuárias. Para tanto, o cumprimento 

das disposições legais torna-se imperioso.  

 Ademais, ao se adotar um raciocínio semelhante para o 

Direito Público, Emerson GABARDO, por sua vez, aplicando o 

conceito de eficiência para o Direito Administrativo (bastante 

próximo do Direito Portuário), “impõe que esse cumprimento da 

lei seja concretizado com um mínimo de ônus social, buscando 

o puro objetivo do atingimento do interesse público de forma 

ideal, sempre em benefício do cidadão”.16  

Aumentando-se, assim, a competitividade do setor por-

tuário (terminais públicos versus terminais privados) em uma 

equação direta estar-se-á a beneficiar o próprio desenvolvimento 

econômico do país. A eficiência econômica, dessa forma, poderá 

 
Marcial Pons, 2015, p. 305. 
14 NORTH, Douglas C. Op. cit., p. 360. 
15 KOLLER, Carlos Eduardo. Negociação Coletiva de Trabalho, Direito e Economia. 
Curitiba: Editora Juruá, 2016, p. 93. 
16 GABARDO, Emerson. Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa. São 
Paulo: Dialética, 2002, p. 24.  
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ser melhor atendida com a modernização dos portos. Contudo, o 

tema neste aspecto avoca algumas minucias que serão explora-

das no próximo item.  

 

3. AS ATIVIDADES PORTUÁRIAS PRINCIPAIS, ACESSÓ-

RIAS E ANÔMALAS E A DISTINÇÃO ENTRE TERMINAIS 

PRIVADOS E PÚBLICOS FRENTE À NOVA LEI DE POR-

TOS 

 

Uma das vantagens trazidas com a edição da nova Lei 

dos Portos, segundo Marçal JUSTEN FILHO, foi a distinção en-

tre autorização e concessão para as atividades principais, aces-

sórias e anômalas que são comumente desempenhadas nas zonas 

portuárias.17  

Em uma zona portuária as atividades subdividem-se em 

principais, acessórias e anômalas. As atividades portuárias prin-

cipais referem-se propriamente ao embarque e desembarque de 

pessoas e de cargas. Já as atividades portuárias acessórias são 

úteis ao desenvolvimento da atividade principal, portanto, guar-

dam relação indireta com o embarque e desembarque. A título 

exemplificativo dessas atividades tem-se a dragagem dos canais 

de acesso e das bacias de evolução. Por fim, as atividades portu-

árias anômalas não possuem nenhuma vinculação direta ou indi-

reta com o embarque ou desembarque de pessoas ou de cargas, 

embora possam beneficiar a atividade portuária como um todo. 

Para esses casos convém lembrar as atividades industriais ou de 

beneficiamento de matérias primas dentro da zona portuária, a 

fim de reduzir os custos de logística, incrementando os ganhos 

de eficiência.18  

No regime portuário anterior (criado pela Lei 8.630/93) 

os terminais portuários eram divididos entre uso público e uso 

privado. Os terminais portuários de uso público eram destinados 

 
17 FILHO, Marçal Justen. Op. cit., p. 307. 
18 FILHO, Marçal Justen. Op. cit., p. 293. 
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exclusivamente aos serviços públicos de embarque e desembar-

que de pessoas e de cargas, sendo a titularidade puramente esta-

tal e operados mediante um contrato de arrendamento (regime 

de concessão pública).19  

Contudo, os particulares poderiam operar o embarque e 

desembarque de pessoas e de cargas em benefício de terceiros, 

desde que demonstrassem a existência de “carga própria” (um 

conceito que foi excluído com a edição da nova Lei dos Portos).  

A inovação trazida pela Lei 12. 815/2013 foi substanci-

almente dirigida aos terminais privados (denominados anterior-

mente terminais privativos). Agora estes são implantados em 

áreas privadas – de domínio ou titularidade de um particular –, 

exigem para o seu funcionamento uma autorização estatal, não 

possuindo limites temporais, bem como podendo a autorização 

permanecer de modo contínuo. Quanto aos investimentos, todos 

são privados, sendo os preços livres e a contratação da mão-de-

obra procedida sem licitação.20  

Todavia, a concorrência não foi inteiramente protegida e 

fomentada pela lei, e explica-se o porquê. Se ambos os terminais 

permanecem operando em regimes jurídicos distintos, a forma 

de contratação para cada um permanece distinta, sendo os termi-

nais privados beneficiados com a simplicidade comum da inici-

ativa privada para a livre contratação de pessoas e estipulação de 

preços. Serão, ao menos no plano teórico, mais ágeis que os ter-

minais públicos.21  
 

19 Idem, p. 305. 
20 Ibidem, p. 306. 
21 Serão no plano teórico porque na prática, “após um cuidadoso cotejo dos reflexos 
desde a entrada em vigor do novo regime de portos é possível apontar que alguns dos 
pontos seguem absolutamente falhos, como é o caso dos gravíssimos impasses nas 

liberações dos pedidos de instalações dos terminais privados, pelo que se noticiam 
casos em que a despeito da entrada em vigor de novas regras alguns requerimentos 
aguardam aproximadamente sete anos até a outorga das autorizações de funciona-
mento”. Cf.: CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; LOVATO, Rafael Porto. Termi-
nais Portuários de uso privado: uma análise a partir do novo marco regulatório. In.: 
Direito Portuário brasileiro: Lei 12.815, porto organizado, poligonal, arrendamento 
e autorização, arbitragem. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 243. 
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Situação diferente se dá nos casos “em que a atividade 

portuária principal for desempenhada em favor de um número 

indeterminado de pessoas, estará configurado, como regra, o ser-

viço público”.22 Para estes casos permanece a burocracia típica 

do direito público, vindo a demandar a existência ora de um con-

trato de concessão, ora de um contrato de arrendamento.  

A lei analisada é clara ao determinar que “a concessão de 

portos, com vistas à administração e à exploração de sua infra-

estrutura por prazo determinado, tal qual prevista no artigo 2º., 

inciso IX é claramente serviço público”.23 As implicações desta 

constatação podem ser aferidas ao se perceber que a concessão 

é uma forma constitucionalmente aceita para delegação da ex-

ploração da atividade e não do direito de propriedade em si con-

siderado. Não se trata, portanto, de um caso de privatização da 

atividade.24  

Os terminais públicos serão implantados em áreas públi-

cas dentro de um porto organizado.25 A forma de outorga será o 

contrato de arrendamento com prazo de até 25 anos, renováveis 

por mais um período idêntico, sendo que ao termo final do 

acordo os ativos necessariamente retornarão para o poder pú-

blico. Os preços praticados e a contratação da mão-de-obra, em 

oposição aos terminais privados, dependerão de ação da própria 

autoridade pública.26 

Há, portanto, distinções para a escolha política.  

 
22 FILHO, Marçal Justen. Op. cit., p. 296. 
23 CASTRO, José Augusto Dias de. Diferenças no Tratamento Regulatório entre Ter-
minais Públicos e Privados no Novo Marco do Setor Portuário. Revista Direito Adu-
aneiro, Marítimo e Portuário. São Paulo: Síntese, vº. 4, nº. 24, nov./dez. 2014, p. 11. 
24 Idem, p. 11. 
25 A própria lei apresenta um conceito de porto organizado. Considera-se “porto or-

ganizado: bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de nave-
gação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mer-
cadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade 
portuária”. Cf.: BRASIL. Lei 12.815, de 05 de junho de 2013. Artigo 2º., inciso I. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/Lei/L12815.htm. Acesso em: 30 jan. 2017.   
26 FILHO, Marçal Justen. Op. cit.,  p. 306. 
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Neste momento passa-se à análise econômica normativa 

a partir da Teoria da Escolha Pública e, para isso, torna-se ne-

cessário distinguir de forma mais específica o arrendamento, a 

autorização e a concessão. 

 

3.1 POLÍTICA PORTUÁRIA A PARTIR DA TEORIA DA ES-

COLHA PÚBLICA (THE PUBLIC CHOICE THEORY) 

 

As políticas voltadas às zonas portuárias precisam levar 

em consideração a diferença de regime jurídico entre os setores 

público e privado de exploração das atividades portuárias. Não 

se pode equiparar as duas figuras sob pena de distorções econô-

micas graves. 
Se um determinado terminal privado beneficiar-se dos investi-

mentos estatais realizados especificamente para a operação de 
um porto público organizado, haverá a violação a várias nor-

mas jurídicas. Existirá a apropriação pelo particular, titular de 

um terminal privado, de desembolsos realizados no interesse 

coletivo, de modo a lhe assegurar efeitos de redução de seus 

custos. Poderá praticar preços mais reduzidos não apenas em 

relação aos terminais públicos, mas também quanto aos demais 

terminais privados. Não se contraponha que isso configuraria 

apenas uma externalidade positiva dos gastos públicos. Muito 

mais do que uma externalidade, existiria uma infração à livre 

concorrência.27 

A observação acima precisa ser levada em consideração 

ao se analisar as políticas portuárias. E isso se torna ainda mais 

evidente ao se estabelecer a distinção entre o arrendamento, a 

autorização e a concessão.  

A concessão, “abrange a exploração e administração do 

porto em si: a concessionária adquire o status de autoridade por-

tuária, tornando-se uma espécie de síndico do porto, de forma 

similar ao trabalho realizado em muitos portos atualmente pelas 

chamadas companhias docas”.28 Para esses casos a presença da 

 
27 FILHO, Marçal Justen. Op. cit.,  p. 307. 
28 CASTRO, José Augusto Dias de. Op. cit., p. 11. 



_236________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

regulação costuma ser bastante intensa, tendo em vista a atração 

do regime jurídico de direito público.  

Já, no arrendamento, aplica-se o regime para a delegação 

da exploração de uma instalação portuária específica. Refere-se 

a uma instalação “localizada dentro ou fora da área do porto or-

ganizado e utilizada em movimentação de passageiros, em mo-

vimentação ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou pro-

venientes de transporte aquaviário”.29  

Maria Sylvia Zanella di PIETRO, por sua vez, compre-

ende a autorização como um “ato administrativo unilateral, dis-

cricionário e precário pelo qual a Administração faculta ao par-

ticular o uso privativo de bem público, o desempenho de ativi-

dade material, ou a prática de ato que, sem esse consentimento, 

seriam legalmente proibidos”.30 

Isso significa que o objetivo da autorização não vincula 

diretamente as atividades econômicas aos interesses puramente 

públicos, embora possam apresentar interesses mais gerais. Um 

regime dessa natureza não poderá se prestar a uma utilidade pú-

blica, como se dá com o arrendamento. É, sem dúvidas, um ato 

precário.31 Assim está configurada a autorização simples no di-

reito administrativo. No direito portuário, contudo, torna-se ne-

cessário proceder a mais especificações.  

A nova Lei dos Portos inovou bastante, pois “adotou o 

modelo de autorização vinculada, de natureza contratual, vincu-

lada e não precária, promovendo, assim, aproximação em rela-

ção aos regimes de concessão e arrendamento”.32 Ou seja, em-

bora se trate de um caso de autorização, nela aparecem muitas 

exigências da concessão e do arrendamento para o seu aperfei-

çoamento, tornando-a não precária como um ato administrativo 

vinculado. Implicação direta, portanto, é enxergá-la compatível 

 
29 Idem, p. 12. 
30 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14ª. ed. São Paulo: Edi-
tora Atlas S.A., 2002, p. 218. 
31 CASTRO, José Augusto Dias de. Op. cit., p. 17. 
32 Idem, p. 19. 
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com investimentos de longo prazo, oposto ao que se sucede na 

simples autorização, de natureza administrativa e não portuá-

ria.33 

É neste momento que começa a fazer todo o sentido a 

conjugação destes conceitos aos elementos da escolha pública. 

Mesmo que em alguns casos os ativos possam retornar para o 

poder público, e em outros não, tendo em vista as diferenças 

existentes nos regimes acima descritos, permanece a busca por 

soluções que permitam o máximo de investimentos no setor 

como forma de potencializar a atividade, sem que distorções 

possam ultrapassar a mera externalidade contratual.34  

Sob nenhuma hipótese um terminal privado poderá se 

apropriar de investimentos públicos, o que não significa que não 

possa se beneficiar com incentivos para o fomento da atividade 

em si considerada, como visto, bastante próxima nos casos de 

concessão e arrendamento.  

Aí reside uma importante implicação da escolha política 

a partir da distinção entre concessão, arrendamento e autoriza-

ção para exploração da atividade portuária. Veja-se que as polí-

ticas portuárias, ao serem dirigidas para o aprimoramento das 

atividades do porto, precisam diferenciar os destinatários de suas 

ações programadas. Torna-se imprescindível, assim, “a vedação 

à apropriação pelo terminal privado de investimentos públi-

cos”.35  

Logo abaixo foi colacionado um mapa estratégico da Se-

cretaria dos Portos da Presidência da República. Ao se analisar 

as intenções de curto, médio e longo prazos torna-se difícil a 

identificação dessas distinções e a aplicabilidade destas menções 
 

33 Ibidem, p. 18. 
34 Dito de outro modo, os terminais de uso privado podem livremente estipular os seus 
preços, obedecendo apenas à ANTAQ que poderá coibir a prática de atos que repre-
sentem ofensa à ordem econômica, “como a formação de cartéis, prática de dumping, 
entre outros, e em circunstâncias normais fica clara a vantagem dos terminais privados 
neste ponto, que poderão negociar o valor cobrado dos usuários de forma individuali-
zada”. Cf.: CASTRO, José Augusto Dias de. Op. cit., p. 21. 
35 FILHO, Marçal Justen. Op. cit., p. 307. 
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aos regimes portuários distintos: 

Fonte: Secretaria de Portos da Presidência da República36 

Imaginar um Sistema Portuário Nacional eficiente e sus-

tentável no longo prazo sem considerar as diferentes implicações 

dos regimes jurídicos tratados pela nova Lei, no que se refere ao 

direito concorrencial, parece bastante genérico. É necessário que 

se tenha em mente a possibilidade de comportamento oportunis-

tas das empresas privadas. 

 
36 Quadro Sinótico Evolutivo da Secretaria de Portos da Presidência da República 
(SEP 2014/2015). Disponível em http://www.portosdobrasil.gov.br/sobre-1/instituci-
onal/planejamento-estrategico/MAPA_ESTRATEGICO_SEP.png. Acesso em 27 de 
jan. de 17. 
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No âmbito da produção legislativa, a ação política é tam-

bém uma ação maximizadora do autointeresse, já que o agente 

político pode optar por ações que lhe trarão votos no curto prazo, 

garantindo a eficiência de seu mandato, mantendo-o no poder, o 

que lhe trará vantagens econômicas, já que a manutenção de sua 

atividade remuneratória depende de uma possível reeleição.37 É 

injustificado imaginar-se que os agentes que atuam nos merca-

dos privados sejam egoístas, e, quando atuam no mercado polí-

tico, sejam altruístas, agindo como autênticos representantes do 

interesse público.38 Portanto, “a ação econômica não se opera 

pela consciência da adequação do negócio, mas para a satisfação 

de um querer”.39  

Por outro lado, os agentes políticos sujeitam-se às pai-

xões e a outros sentimentos que afetam o curso racional de suas 

ações, exatamente como haveria de ser no mercado convencio-

nal.  

Esse risco e constatação também incide sobre políticas 

portuárias. Exemplo a ser lembrado, anterior à edição da nova 

Lei dos Portos, foi a construção do Porto em Cuba no governo 

Dilma Rousseff. 

Outra situação interessante na vigência da antiga Medida 

 
37 Em trabalho inédito recentemente aprovado para publicação a ideia foi explorada a 
partir da Teoria da Escolha Pública. Ao se considerar o político como um homem 

econômico dotado de racionalidade facultava-lhe, também, a ideia de que este tomaria 
suas decisões pautando as suas ações em escolhas lógicas. Haveria, portanto, um in-
dividualismo metodológico que lhe asseguraria o egoísmo (egoísmo visto como um 
direito político-econômico). Suas escolhas políticas passariam pelo crivo da raciona-
lidade econômica, em uma ponderação de custos/benefícios e vantagens/desvanta-
gens, além de compor, também, determinada agenda política. Cf.: KOLLER, Carlos 
Eduardo; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Política, Mercado e Relações Ideológicas 
de troca a partir da Justiça Social. Trabalho apresentado no Seminário Internacional 

IX Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional. Portugal: Lisboa, 2016, p. 03. 
38 PEREIRA, Paulo Trigo. A teoria da escolha pública (public chioce): uma aborda-
gem neoliberal? Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa: 
Análise Social, vº. XXXII, 1997, p. 424. 
39 RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Racionalidade Limitada. In.: RIBEIRO, Marcia 
Carla Pereira; Klein, Vinícius. (Org.). O que é análise econômica do direito: uma 
introdução. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 67. 
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Provisória 595/2012 (conhecida como MP dos Portos) decorre 

do teor do seu artigo 54º que vedava a prorrogação dos contratos 

de concessão das empresas que apresentassem inadimplência 

com a Administração do Porto. A razão era simples, desmotivar 

o descumprimento das obrigações tarifárias junto à administra-

ção e moralizar a prestação dos serviços.40  

Por pressão política no Congresso Nacional e atuação 

forte de lobistas a MP dos Portos, ao ser convertida na Lei ana-

lisada, suprimiu o impedimento à renovação,  favorecendo dire-

tamente as empresas que já exploravam a atividade nas zonas 

portuárias.  

Mesmo antes da vigência da Medida Provisória dos por-

tos, empresas brasileiras foram as responsáveis pela revitaliza-

ção do Porto de Mariel, mediante a construção de uma vasta área 

em Cuba, a fim de explorar a atividade portuária. Algumas delas 

figuraram como financiadoras relevantes de campanhas políti-

cas.41  

Assim, grupos de poder podem agir de forma a tomar 

como gerais interesses privados, ao mesmo tempo em que se as-

sociam ao financiamento de campanhas e movimentam agendas 

políticas. Não seria diferente com as políticas portuárias.42 Para 

tanto, focalizar-se-á o caso específico do Arco Norte e o Merco-

sul.  

 
40 BRASIL. Medida Provisória 595, de 06 de dezembro de 2012. Artigo 54º. Dispo-
nível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/mpv/595.htm. 
Acesso em: 01 fev. 2017.  
41 Informações extraídas do Jornal O Estadão. Disponível em http://politica.esta-
dao.com.br/noticias/geral,grupo-doador-de-campanha-de-temer-recebe-beneficio-de-
aliado-em-porto,10000006082, acesso em 01 de fev. de 2017. 
42 Segundo Luigi ZINGALES, tanto a regulação intensa das economias pelo Estado 

quanto o distanciamento do controle das suas ações e até mesmo o controle do lobby 
podem convergir para problemas muito semelhantes. Nos dois casos podem ser for-
madas colusões entre empresários e agentes políticos e o compadrio (troca de favores 
e de vantagens, ou o fortalecimento de empresas privadas com recursos públicos), as 
tornam grandes demais para falir. Cf.: ZINGALES, Luigi. Um capitalismo para o 
povo: reencontrando a chave da prosperidade americana. São Paulo: BEI Comunica-
ção, 2015, p. 04. 
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3.1.1 UM EXEMPLO DO PLANEJADO  

 

Os efeitos econômicos relacionados à nova legislação 

portuária podem ser sentidos em termos de política portuária ao 

se analisar a situação dos portos que compõe o Arco Norte (vide 

figura abaixo). 

 
Fonte: Secretaria de Portos, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil43 

Os portos de Itacoatiara (AM), Santarém e Vila do Conde 

(PA), Itaqui (MA) e Salvador (BA) tiveram um incremento con-

siderável no escoamento de grãos. Segundo o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento o resultado representou 

um aumento de 54% no volume de escoamento de grãos e um 

salto de 13 milhões de toneladas para 20 milhões já em 2015.44 

 
43 Mapa esquematizado da Secretaria de Portos da Presidência da República. Dispo-
nível em http://www.portosdobrasil.gov.br/home-1/noticias/portos-do-arco-norte-ex-
portam-volume-54-maior-de-soja-e-milho-em-2015. Acesso em 02 de fev. de 17. 
44 Informações extraídas da Secretaria de Portos da Presidência da República. 
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A entrada em operação dos novos terminais portuários 

fará com que esse número se eleve ainda mais, favorecendo o 

agronegócio brasileiro e promovendo maior desenvolvimento 

econômico para o país, em razão da potencial redução dos custos 

de logística para a atividade produtiva.  

À Secretaria de Portos coube a missão de elaborar o pla-

nejamento setorial em conformidade com as políticas portuárias, 

diretrizes de logística integrada e acessos portuários, seja em ter-

mos de infraestrutura ou do próprio desenvolvimento das cida-

des.45 A Portaria nº 3, de 07 de Janeiro de 201446 esclarece a 

formatação jurídica, a qual se pretende previsível e estável. Esse, 

aliás, é um dos papeis e uma justificativa à ação regulatória do 

Estado por meio de suas funções de fiscalização, incentivo e pla-

nejamento. 47 Desta feita, a distinção entre os terminais portuá-

rios públicos e privados, conforme seus regimes jurídicos já de-

talhados neste trabalho.  

Por outro lado, a possibilidade de multiplicação de uma 

política de portos, pode, em tese, estender-se no âmbito do Mer-

cosul, em que pese o ingresso da Venezuela no Mercosul tenha 

causado instabilidade entre os países que compõe o bloco. A 

perda da confiança nos negócios por parte dos empresários bra-

sileiros que decidiram não mais investir e vender os seus produ-

tos para a Venezuela, tornaria, ao menos em tese, qualquer ten-

tativa legislativa nacional (como foi o caso da nova Lei dos Por-

tos) ineficiente em aumentar os ganhos de capital no que diz 
 

Disponível em http://www.portosdobrasil.gov.br/home-1/noticias/portos-do-arco-
norte-exportam-volume-54-maior-de-soja-e-milho-em-2015. Acesso em 02 de fev. de 
2017. 
45 Idem. 
46 Em apertada síntese estariam o PNPL (Plano Nacional de Logística Portuária), o 

Plano Mestre, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) e o Plano Geral de 
Outorgas (PGO). Cf.: BRASIL. Secretaria de Portos. Portaria nº. 03,  de 07 de janeiro 
de 2014. Artigo 1º. Disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visua-
liza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=08/01/2014. Acesso em: 02 fev. 2017.  
47 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 174º. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocom-
pilado.htm.  Acesso em: 03 fev. 2017.  
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respeito às negociações que envolvam os dois países.48 A situa-

ção tornou-se ainda mais instável com a suspensão do país boli-

variano pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.49 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O artigo propõe uma visão econômica da Nova Lei dos 

Portos, utilizando-se da metodologia proposta por Ivo Gico Jr. 

denominada Análise Econômica do Direito Normativa, por meio 

de postulados da Nova Economia Institucional. Contudo, as con-

siderações aqui deduzidas estão longe de esgotar o tema, ante a 

vastidão da matéria e das situações práticas que ainda estão por 

vir.  

Sem dúvidas, um dos maiores desafios a ser enfrentado 

pelas ações voltadas ao desenvolvimento econômico do setor 

portuário está na conciliação de interesses públicos e privados 

em um contexto de competição justa.  

É certo, ainda, que o aprimoramento das condições eco-

nômicas dos diferentes terminais e atividades portuárias produz 

externalidades que atingem toda a gama de negócios que possa 

se utilizar de um sistema portuário eficiente, ágil e que ajude na 

redução dos custos. 

A busca pela eficiência do sistema portuário, para além 

do arcabouço normativo, deve levar em consideração o contexto 

social e as imperfeições do mercado político.  

A eficiência, princípio constitucional relacionado à ad-

ministração pública, pressupõe o respeito absoluto à lei, sua apli-

cabilidade prática e seus institutos jurídicos, eis que o objetivo é 

o interesse geral, a partir do menor ônus social.  

 
48 LOURENÇO, Milton. O que há por trás da crise no Mercosul. Revista Portuária 
Economia e Negócios. Disponível em http://www.revistaportuaria.com.br/colu-
nas/1472. Acesso em 03 de fev. de 2017. 
49 Informações extraídas do Jornal Folha de São Paulo. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/12/1837650-paises-do-mercosul-assi-
nam-suspensao-da-venezuela-do-bloco.shtml. Acesso em 03 de fev. de 2017. 
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A Lei Portos, em sintonia com o princípio da eficiência, 

volta-se ao incremento nos investimentos econômicos nas zonas 

portuárias. Objeto que estará tão mais próximo de ser atingido, 

quanto mais voltado às ações políticas de longo alcance. Por ou-

tro lado, os recursos públicos envolvidos não devem comprome-

ter o ambiente concorrencial do setor, cautela a ser considerada 

já que o sistema permite tanto investimentos privados quanto pú-

blicos. 

Um sistema portuário nacional eficiente e sustentável 

exige resultados que possam reduzir os custos para seus usuá-

rios, favorecendo o uso desse modal logístico. 

Acredita-se que, apesar das ressalvas apontadas no artigo 

e dos riscos da intervenção estatal na economia (e da prevalência 

de interesse de determinados grupos de maior influência) a lei 

analisada poderá contribuir para a melhoria do sistema.  
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