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Histórico
• O Porto Organizado de Niterói está localizado na área central do município

com sua área de influência, ou seja, sua hinterlândia primária, no Estado do
Rio de Janeiro. Nos dez anos que antecederam o arrendamento de seus
dois terminais, o Porto se encontrava praticamente paralisado, restrito
apenas a baixa movimentação de trigo do Moinho Atlântico



• Em 2005 foram assinados os contratos de Arrendamento para exploração
do Porto de Niterói com o objetivo de buscar seu pleno desenvolvimento,
através de novos investimentos em infraestrutura que gerassem um perfil
mais moderno de exploração para o Porto, em conformidade com o novo
mercado em ascensão da região e de seu entorno.

Revitalização



Demanda Offshore
• O arrendamento dos terminais públicos do Porto de Niterói possui um

caráter singular – foi o primeiro arrendamento de área em porto público
tendo como objetivo o atendimento às atividades de exploração e
prospecção offshore. Até então, não existiam no Brasil operações
contínuas de apoio offshore em portos públicos



Com a implementação das plantas de fluídos e de graneis sólidos), as
embarcações passaram a não apenas efetuar a carga e descarga de convés,
mas também a receber os graneis sólidos e líquidos necessários à exploração
e prospecção offshore

Investimentos



• Redes de tomada para suprimento de água doce

• Edifício comercial com condomínio empresarial

• Cozinha industrial 24h / 7 dias por semana

• Estacionamento interno e contíguo

• Armazenagem e controle de materiais

• Comunicação integrada e em tempo real

• Gerenciamento de resíduos

Infraestrutura



Logshore
Retroárea localizada a 12Km do Porto de Niterói



Dockshore
Dique Flutuante DOCKSHORE I – 7.000 TON



Desempenho
• Em relação ao ranking anterior, Niterói tornou-se um porto mais

expressivo em termos de movimentação de cargas. O maior salto que
apresentou foi em relação ao valor agregado na média dos produtos
movimentados, que atingiu US$ 3.544,00/t, ocupando a primeira
posição (tabela A.4).



Regime Jurídico dos Portos
Antes da Lei n.8.630/1993 O modelo era o monopólio estatal.

A Administração do Porto era responsável
tanto pela conservação das instalações
portuárias quanto pelas operações

Lei n. 8.630/1993 Adotou modelo conhecido como landlord, em
que a administração do Porto não desenvolve
atividades empresariais no espaço portuário,
limitando-se a administrar a infraestrutura
portuária.

Lei 12.815/2013 Manteve o modelo já aplicado aos portos
organizados, estimulando a livre concorrência
entre os operadores em terminais públicos e
privados (localizados fora da área do porto
organizado)



Regime dos Serviços Portuários
ESPÉCIE REGULAÇÃO GESTÃO INFRA SERVIÇOS

Terminal Público 
Arrendado 

Pública Pública Privada

Terminal Privado Pública Privada Privada



Realidade Atual

ESPÉCIE REGULAÇÃO 
LOCAL

REGIME DE 
MERCADO

MÃO-DE-OBRA

Terminal Público 
Arrendado 

Sujeita
regulação local
da Autoridade
Portuária

Regime 
tarifário.
Sujeito a 
controle e 
revisão

Obrigada a 
contratação de 
trabalhadores
portuários por
intermédio do 
OGMO

Terminal Privado Não Sujeita a 
regulação local

Regime de 
Liberdade de 
Preços

Contratação
livre e direta



Análise da Concorrência

A regra hoje é a prestação de serviços 
portuários em regime de competição entre 

Terminais Públicos e Privados

Vantagens: incentivo a modernização das infraestruturas portuárias
públicas existentes, aos investimentos em novas instalações portuárias
privadas, a eficiência dos serviços prestados e ao aumento da oferta
de serviços a custos menores

Problemas: possibilidade de ocorrerem distorções no mercado a partir
da franca competição entre terminais que adotam modelos distintos,
com desvantagem para os terminais públicos, que continuam limitados
em sua livre iniciativa



Principais Medidas

Revisão do Marco Legal e Regulatório

- Lei 12.850/2013
- Decreto 8.033/2013

• Estabelecimento de liberdade de preços / regulação 
do mercado em caso de eventuais distorções

• Liberdade de contratação de mão-de-obra



Medidas Complementares
• Intensificação dos investimentos públicos em melhorias de acessos terrestre e marítimos. 

Medida salutar nesse campo seria a concessão de dragagens por resultado.

• Governança e descentralização das administrações portuárias, de modo que tenham 
papel de indutores do desenvolvimento portuário;

• Qualificação automática dos arrendatários como operadores portuários, em decorrência da 
assinatura do contrato de arrendamento de um terminal público;

• Alteração da análise de desempenho portuário, com vistas a uma melhor mensuração da 
capacidade de atendimento dos terminais públicos especializados. Exemplo disso é o 
Porto de Niterói cuja melhor mensuração não é a tradicional verificação do volume de 
movimentação de cargas, mas sim o atendimento e os serviços prestados aos usuários.

• Instituição e incentivo à arbitragem como meio de solução célere de controvérsia.

• Estabilização do marco legal e regulatório



Departamento Jurídico

Rafael Gonçalves
General Counsel / Advogado Responsável
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