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RESUMO 

 

 
Este estudo teve como objetivos discutir os aspectos contratuais dos trabalhadores 
portuários, fundamentando-se nas normas que regem o setor, descrever as 
características do Porto de Santos, abordar importância e as mudanças trazidas pela 
Lei nº 8.630 de 1993, e o papel do OGMO na gestão de mão de obra do trabalho, a 
partir de uma revisão da literatura, para se chegar até a atual realidade do trabalho 
portuário nos portos brasileiros, em particular no Porto de Santos. Trabalho portuário 
diz respeito aos serviços relacionados às operações portuárias realizadas nos portos 
organizados por trabalhadores avulsos ou por trabalhadores com vínculo 
empregatício. A Lei de Modernização dos Portos, que dispõe sobre o regime jurídico 
da exploração dos portos organizados e das organizações portuárias e dá outras 
providências, incluindo a quebra do monopólio sindical em relação à de mão de 
obra, ao criar o OGMO, propõe mudanças necessárias para melhorar a eficiência e 
diminuir custos nas atividades portuárias de uma maneira geral, criando desafios de 
ordem prática, tal qual reformular o sistema de gerenciamento de operações e de 
mão de obra e, também, jurídica, com definição de responsabilidade civil dos vários 
envolvidos nas questões portuárias. Contudo, a literatura consultada deixa margens 
para questionamentos envolvendo a adequação e eficiência das atribuições do 
OGMO, sendo seu desempenho na administração da força de trabalho avulso 
considerado insatisfatório. Conclui-se que a reforma portuária configurou-se como 
um movimento desencadeado não apenas pela necessidade de modernização do 
trabalho portuário, mas também pela necessidade de inovação tecnológica e de 
mudanças na gestão da mão de obra, considerada o principal entrave da 
modernização do setor. Ocorreu, ainda, uma sólida expansão da atividade portuária, 
porém, os trabalhadores portuários sofreram sensíveis perdas salariais. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Porto de Santos; modernização portuária; OGMO; trabalhador 
portuário avulso.  
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ABSTRACT 
 
 
 
This study had as objectives to discuss the contractual aspects of port workers, 
basing on the standards governing the sector, to describe the characteristics of the 
Port of Santos, to address the importance and the changes brought by Law 
8,630/1993, and the role of OGMO in labor management main power, from a review 
of the literature, to reach the current reality of the port work in Brazilian ports, in 
particular in the Port of Santos. Dock work concerns to port services related to port 
operations carried out in ports arranged by doubtful workers or by workers with an 
employment relationship. The Law of Modernization of the Ports, that prevails on the 
legal regime of exploration of ports arranged and port organizations and other 
matters, including the breaking of trade union monopoly in relation to the man power, 
to create the OGMO, proposing necessary changes to improve efficiency and lower 
costs in the port activities in General, creating practical challenges, such as 
restructure the operations management system and labor and, also, legal definition 
of civil liability of several involved in the port issues. However, the literature consulted 
leaves room for questions involving the adequacy and efficiency of the attributions of 
the OGMO, being its performance in the administration of the workforce now 
considered unsatisfactory. It is concluded that the port reform set up a motion-
triggered not only by the need for modernization of the port work, but also by the 
need for technological innovation and changes in the management of labor, 
considered the main obstacle of the modernization of the sector. There was also a 
solid expansion of port activities, port workers, however, suffered loss of earnings-
sensitive. 
 
 
KEYWORDS: Port of Santos; port modernization; OGMO; dock worker loose spare. 
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INTRODUÇÃO 

 

A reorganização mundial dos espaços produtivos e o surgimento de 

dinâmicas comerciais específicas envolveram também, um conjunto de mudanças 

na estrutura mundial dos portos, com novos métodos de movimentação de cargas, 

equipamentos com sofisticação tecnológica, mão de obra especializada e agilidade. 

Destaca-se que o porto não pode ser pensado unicamente do ponto de vista técnico 

e operacional. Ele não é apenas um corredor: é um instrumento a serviço de um 

projeto de desenvolvimento (MONIÉ; VIDAL, 2006). 

A modernização do setor portuário contou com a expansão dos terminais 

privativos, que movimentam o maior volume de granéis e boa parte da carga geral. 

Assim, para atender às expectativas preconizadas na lei, os portos brasileiros 

devem continuar a canalizar investimentos em infraestrutura, principalmente na 

modernização tecnológica dos equipamentos, qualificar e reciclar a mão de obra 

existente (OLIVEIRA, 2000). 

O sistema portuário é diferenciado em relação aos demais sistemas, pois os 

trabalhadores portuários avulsos (TPA) 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 do Órgão Gestor de Mão de 

Obra (OGMO), também para a contratação, com vínculo empregatício, é assegurada 

a preferência aos profissionais registrados ou cadastrados (CARVALHO, 2005). 

A expansão do comércio internacional guarda estreita relação com a atividade 

portuária, considerando-se que grande parte das mercadorias que circulam pelo 

mundo são transportada em navios e movimentadas pelos portos. No Brasil, mais de 

90% das exportações são realizadas por meio dos terminais portuários. Nesse 

contexto, no momento em que o Brasil procura consolidar a expansão de seu setor 

exportador, a modernização portuária torna-se bastante relevante (SECRETARIA 

ESPECIAL DE PORTOS, 2008). 

Segundo Carvalho (2004), o trabalhador avulso pode ser classificado de duas 

formas: aquele que presta serviço a diversas empresas por intermédio do respectivo 

sindicato fora da área do porto organizado, e o que trabalha nos portos organizados 
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com a intermediação obrigatória do OGMO, criado pela Lei n.º 8.630/93, objeto 

desse trabalho. 

Padoveze (2003) observa que todo processo de gestão é caracterizado pela 

necessidade de tomada de decisões, a qual também é um processo, pois consiste 

em uma série de procedimentos, que culminam com a tomada de decisão, pois as 

decisões são necessárias em toda a fase do processo de gestão, envolvendo 

decisões de planejamento estratégico, no planejamento operacional, na 

programação, na execução e no processo de controle.  

O OGMO criado pela citada Lei n.º 8.630/93, propõe mudanças necessárias 

para fomentar a eficiência e diminuir custos nas atividades portuárias de uma 

maneira geral. Para tanto, cria desafios de ordem prática, tal qual reformular o 

sistema de gerenciamento de operações e de mão de obra e, também, jurídica, com 

definição de responsabilidade civil dos vários envolvidos nas questões portuárias. 

No Brasil, a aprovação dessa Lei de Modernização dos Portos, estabelece um 

novo marco regulatório para o setor portuário, até então regulamentado por um 

conjunto de regras jurídicas datado dos anos 30. Implica uma transição da operação 

e administração portuária, principalmente quando comparado com outros setores da 

economia nacional. O Capítulo IV da Lei rege sobre a gestão de mão de obra 

portuária e determina a constituição de um órgão gestor por parte dos operadores 

portuários, OGMO, um órgão a serviço dos operadores portuários, tendo como 

tarefa administrar a força de trabalho avulsa (RIQUET FILHO, 2008). 

O problema de pesquisa pauta-se nas seguintes questões: Qual é a 

importância econômica do OGMO para a atividade portuária?  Qual é o papel e o 

diferencial do OGMO na escalação dos trabalhadores portuários? 

Com base nesses questionamentos, ou seja, considerando o tema-problema, 

este estudo tem como objetivos discutir os aspectos contratuais dos trabalhadores 

portuários, fundamentando-se nas normas que regem o setor, descrever as 

características do Porto de Santos, abordar importância e as mudanças trazidas pela 

Lei nº 8.630 de 1993, com base em uma revisão da literatura, para se chegar até a 

atual realidade do trabalho portuário nos portos brasileiros, em particular no Porto de 

Santos. Entretanto, ressalta-se que, devido às dimensões continentais do Brasil, 
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com portos localizados em sua costa e nas suas águas interiores, cada um tem um 

modo específico de operar, o que os diferencia entre si.  

Tendo em vista o exposto, para dar suporte e embasamento teórico ao 

estudo, bem como atender aos objetivos propostos, optou-se pela metodologia de 

análise bibliográfica qualitativa, de natureza exploratória descritiva relativa a 

referenciais teóricos encontrados em livros específicos e publicações em revistas 

científicas até então disponíveis no meio acadêmico, consulta a capítulos isolados, 

revistas e periódicos, legislação e publicações na Internet, sem delimitação de 

período, a partir dos seguintes descritores: Porto de Santos, legislação portuária, 

OGMO, trabalhador portuário avulso.  

 

 



 10 

1 TRABALHO PORTUÁRIO  

 

 Nos anos de 1980, a acentuação da crise do Estado Social de Direito e as 

modificações no contexto mundial, ligadas ao comércio internacional e à 

interdependência entre nações e comunidades de nações, ocorreu uma significativa 

transformação no mundo do trabalho em geral. No cenário brasileiro, o mesmo 

fenômeno esteve presente (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

 

1.1 Breve história sobre o surgimento dos portos 

 

Paixão e Fleury (2008) lembram que as origens do trabalho portuário 

confundem-se com as origens do trabalho humano e que a ideia de porto remonta à 

época do aparecimento das cidades. As primeiras estruturas urbanas da região do 

Oriente tiveram como uma de suas características o porto. As primeiras cidades 

surgiram às margens dos Rios Tigres e Eufrates. A estrutura dos primeiros 

agrupamentos era tripartite, ou seja, a cidade propriamente dita, cercada por 

muralhas, abrigando os principais locais de cultos e as células dos futuros palácios; 

uma espécie de subúrbio fora dos muros, com residências, locais para plantio e 

criação de animais; e o porto fluvial, em que era praticado o comércio e servia de 

local para instalação dos estrangeiros, para os quais era vedada a entrada nos 

muros da cidade. 

Como se pode observar, apesar de estar vinculado à atividade comercial, o 

porto não se configura como uma atividade aleatória, tendo em vista que ele surge 

“como mais um elemento de uma significativa mudança da civilização que marcou o 

contexto do surgimento das cidades e da escrita”. Destaca-se ainda, a importância 

do porto marítimo na economia do mundo grego, que tinha uma civilização ligada ao 

mar (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

A expressão trabalho portuário é utilizada para designar todos os “serviços 

afetos às operações portuárias realizadas na área dos portos organizados por 

trabalhadores avulsos ou por trabalhadores com vínculo empregatício” (CARVALHO, 

2005, p. 25). 
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Como exemplos citam-se os termos: estiva, capatazia, conexo, peação 

(amarrar, fixando a carga nos porões ou conveses para evitar sua avaria pelo 

balanço da embarcação), despeação, faina (execução de um serviço ou 

movimentação de uma carga), terno (uma equipe de trabalho por porão), lingada 

(juntada de mercadorias para içamento por guindaste); rechego (juntar ou espalhar a 

carga, distribuindo-o uniformemente no porão), porto organizado, parede (local de 

chamada dos trabalhadores avulsos), operação portuária, operador portuário 

(pessoa jurídica pré-qualificada para a execução de operação portuária na área do 

porto organizado - art. 1º, § 1º, III da Lei 8.630/93) (CARVALHO, 2004). 

As relações de trabalho nos portos brasileiros foram ganhando 
identidade ao longo de uma história política conturbada. Da passagem do 
Império à República Velha, da República Velha à Revolução de 1930, do 
Estado Novo às instabilidades das décadas de 1940-1960 até o regime 
militar instaurado em 1964, o Brasil viveu poucos momentos de verdadeira 
democracia. Apenas com a abertura política e a convocação da Assembleia 
Constituinte que produziu Carta de 1988 é que se estabeleceram condições 
concretas para uma experiência democrática (CARVALHO, 2005, p. 94). 

 

Carvalho (2004) destaca que o trabalho portuário e a utilização da mão de 

obra avulsa nos portos brasileiros apresentam características singulares. Suas 

especificidades diferem totalmente das demais atividades de trabalho, com uma 

conceituação legal específica e expressões restritas à terminologia dos portos. 

 

1.2 Princípios do trabalho portuário 

 

De acordo com Martins (2007, p. 113), princípios são “as proposições básicas 

que fundamentam as ciências.” [...].´ 

Zimmermann Neto (2009, p. 118) ensina que: “toda norma jurídica emana de 

uma razão, de um fundamento, que é o seu princípio”, o que permite dizer que o 

princípio inspira a criação da norma, ou seja, instrui o legislador ou outro agente 

sobre os seus motivos. Caso inexista uma norma específica para determinado 

assunto no Direito do Trabalho, o magistrado ou outro intérprete da lei recorrerá ao 

conhecimento dos princípios reconhecidos pelo Direito do Trabalho para solucionar 

a questão (CLT, art. 8º). 
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De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2001), os 

princípios do trabalho portuário são:  

• Princípio negocial 

Os artigos 22, 28 e 29 da Lei nº 8.630/93, delegam aos representantes 

patronais e laborais, por meio de negociação, a normatização dos aspectos próprios 

do trabalho portuário avulso. Assim, onde não houver violação dos comandos legais 

revestidos de interesse público, as partes poderão estabelecer as condições de 

trabalho mais adequadas a cada localidade por meio de convenções coletivas de 

trabalho. A despeito da força deste princípio, as convenções coletivas de trabalho 

não têm o condão de retirar prerrogativas dos OGMOs, que são entidades 

revestidas de interesse público. 

• Princípio publicista 

Embora seja decorrente do princípio anterior, opõe-se a ele no que se refere 

ao fato de as partes serem livres para negociar até o limite do interesse público; na 

maioria das vezes é representado pela escalação obrigatória pelo OGMO e 

implementação da norma de segurança portuária (NR-29). 

• Princípio da restrição do trabalho 

Representa a vedação à execução de serviços portuários por trabalhador não 

integrante do sistema. Esse princípio está insculpido na Lei nº 8.630/93 e emana 

ainda da Convenção nº 137 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

inserida no ordenamento jus trabalhista brasileiro pelo Decreto nº 1.574/95. Decorre 

da necessidade de assegurar a qualificação do trabalhador portuário e da 

possibilidade de minimizar os efeitos da maior precariedade do trabalho avulso, 

considerando-se que não há garantia de um rendimento mínimo ao final de cada 

mês. 

• Princípio da equidade 

Espécie de isonomia entre os trabalhadores portuários; todos devem ter o 

mesmo tratamento no acesso ao trabalho, aos cursos, à promoção ao registro e à 

execução de seu trabalho. 
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• Princípio da multifuncionalidade 

Previsto no art. 57 da Lei nº 8.630/93, o qual defende 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. 

• Princípio da modernização 

Este princípio aponta o novo marco legal que representa a Lei nº 8.630/93, 

muitas vezes denominada Lei da Modernização dos Portos, tendo em vista que há 

uma ruptura com o sistema legal anterior, caracterizado pelo intervencionismo 

estatal e pelo monopólio dos sindicatos na intermediação da mão de obra avulsa. 

Carvalho (2005) reitera que o trabalho portuário pode ser realizado tanto por 

empregados contratados por prazo indeterminado na forma da CLT quanto por 

trabalhadores avulsos, pois nos portos brasileiros a mão de obra avulsa é 

predominante na movimentação de cargas. Portanto, o trabalhador portuário avulso 

merece destaque frente aos aspectos específicos pertinentes à sua relação com o 

OGMO e com aqueles que contratam seus serviços no âmbito portuário. 

Paixão e Fleury (2008) relatam que as relações de trabalho nos portos 

brasileiros ganharam identidade ao longo de uma história política conturbada. Da 

passagem do Império à República Velha, da República Velha à Revolução de 1930, 

do Estado Novo às instabilidade das décadas de 1940-1960 até o regime militar 

instaurado em 1964, o Brasil viveu poucos momentos de genuína democracia. 

Apenas com a abertura política e a convocação da Assembleia Constituinte que 

produziu a Carta de 1988, foram estabelecidas condições concretas para uma 

experiência democrática. 

O desafio da governança portuária supõe também uma definição mais clara e 

inovadora das atribuições da autoridade portuária relacionada à gestão fundiária nas 

áreas portuárias, a qual parece decisiva quando se multiplicam os conflitos em torno 

do destino e uso dos armazéns ociosos, por exemplo; o problema da reconversão 

desses espaços que não pode ser limitada à apresentação do porto como um 

espaço ocioso e indesejável, que convém ser eliminado pela promoção de novos 
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usos exclusivamente destinados ao lazer ou à especulação imobiliária (MONIÉ; 

VIDAL, 2006).  

 

1.3 Gestão de mão de obra do trabalho 

 

Beltram e Camelo (2007) entendem que o gestor é aquele que pertence à 

organização e a quem compete a execução das tarefas confiadas à administração. 

Nesse contexto, o gestor desenvolve os planos estratégicos e operacionais que julga 

mais eficazes para atingir os objetivos propostos, concebe as estruturas e 

estabelece as regras, políticas e procedimentos mais adequados aos planos 

desenvolvidos e, por fim, implementa e coordena a execução dos planos.  

Padoveze (2003) elenca as seguintes definições básicas relativas ao 

processo de decisão: 

• objetivo: resultado, atributo ou situação desejada, para os quais se 

pretende exercer alguma ação consequente; 

• problema: lacuna entre uma situação atual ou projetada e um objetivo. 

Entende-se por situação projetada aquela que pode ocorrer 

independentemente do objetivo; 

• resolução de problemas: curso de ação que corrige a lacuna entre a 

situação atual ou projetada e o objetivo; aquilo que permite alcançar o 

objetivo; 

• decisão: escolha de um curso determinado de ação entre vários cursos de 

ação alternativos. O curso de ação escolhido pode compreender um 

conjunto de vários cursos de ação. 

Nesse contexto, Valentim et al. (2003) referem que cada organização seja ela 

pública ou privada, tem um modo próprio de olhar o mundo. A visão e a forma de 

agir convencionada entre os indivíduos de uma determinada organização é 

denominada cultura organizacional. Se por um lado os indivíduos que compõem a 

organização influem diretamente na formação dessa cultura organizacional, por 

outro lado a própria organização, em termos sistêmico, influi na forma que cada 

indivíduo atua no seu cotidiano. A cultura organizacional perpassa toda organização, 
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sendo sua essência a relação entre as pessoas, tanto no ambiente interno como no 

ambiente externo à organização. 

“A cultura organizacional ou cultura corporativa é o conjunto de hábitos e 

crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas 

compartilhados por todos os membros da organização” (CHIAVENATO, 1999, p. 

138). 

As cidades portuárias requerem investimentos estruturais e funcionais que 

vão além dos limites do território portuário, para que possa fortalecer o seu papel 

integrador do espaço produtivo. O alargamento da cadeia produtiva impõe às 

cidades portuárias enfrentamentos complexos que vão desde questões estruturais e 

instrumentais do próprio cais, envolvendo as questões socioeconômicas e 

ambientais, antes tratadas isoladamente e desconsideradas da cadeia produtiva, 

bem como a definição de políticas e instrumentos necessários à gestão do porto e 

da cidade. Nesse caso, parece oportuno discutir e recuperar aspectos da cultura 

portuária das cidades com portos (MONIÉ; VIDAL, 2006). 

No que diz respeito às cidades brasileiras com portos, é fato que a aprovação 

da Lei nº 8.630/93 e as transformações provenientes da sua aplicação recolocaram 

a discussão dos portos no âmbito do desenvolvimento regional, em especial para as 

cidades brasileiras que já se ressentiam do afastamento dos seus portos. Parece ser 

consenso que o processo de afastamento dos portos em relação às cidades e 

regiões foi desencadeado já na década de 1950 e acentuado nas décadas 

subsequentes, o que ocorreu em todas as cidades com portos, em diferentes países 

(MONIÉ; VIDAL, 2006). 

As alternativas e os instrumentos jurídicos disponíveis para a definição de um 

modelo de gestão portuária são vários, quando considerados os aspectos 

institucionais e administrativos. No Brasil, essa diversidade manifesta-se quando são 

constatadas as diferentes situações administrativas nos seus portos, confirmando-se 

situações de portos federalizados (Tubarão), portos municipalizados (Itajaí), portos 

estadualizados (Rio Grande), portos arrendados e explorados por empresas 

privadas (Santos), entre outros. Apesar dessas características, nem sempre se 

confirmam na gestão das cidades portuárias canais formais ou informais de 

interlocução com a gestão do porto (MONIÉ; VIDAL, 2006). 
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Ainda sob o ponto de vista de Monié e Vidal (2006), a transformação da 

autoridade portuária em agente do planejamento e da gestão ambiental deveria 

também constituir uma prioridade. Além da ação local voltada para a resolução de 

problemas ambientais específicos, a aquisição de um saber-fazer em termos de 

gestão do meio ambiente costeiro urbano e regional pode representar uma 

competência lucrativa se for exportada para outros portos pela autoridade portuária 

ou por empresas especializadas. 

Sob o ponto de vista dos autores supracitados, para o processo de gestão 

portuária, é fundamental a implantação de um sistema de acompanhamento 

permanente do desempenho operacional, dos preços dos serviços portuários, 

proporcionando, assim, a disponibilidade de dados e informações consistentes aos 

usuários.  

Também parece ser oportuna a definição de instrumentos de 

acompanhamento e controle das ações implementadas, bem como políticas 

compensatórias, em especial, as destinadas ao redirecionamento da força de 

trabalho portuária e sua reinserção no mercado de trabalho, bem como ações 

integradoras e parcerias com os novos agentes privados que atuam no porto. Esse 

processo pode resultar em um novo modelo de gestão que concilie os interesses 

privados ao ambiente do porto e interesses local-regionais (MONIÉ; VIDAL, 2006). 
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2 TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO 

 

Carvalho (2005) observa que as normas regentes do trabalho portuário (Leis 

8.630/93 e 9.719/98) não definem trabalhador portuário avulso, mas apenas as 

atividades que desenvolve (estiva, capatazia, conferentes de carga e descarga etc). 

Porém, a legislação previdenciária, por meio do Decreto nº 3.048/99 e da Instrução 

Normativa INSS nº 100103, trazem a definição mais apropriada de trabalhador 

portuário avulso pós Lei de Modernização dos Portos. 

Ou seja, como a titularidade da prerrogativa para escalação dos trabalhadores 

não estava definida de modo claro e inequívoco, na Lei de Modernização dos 

Portos, foi editado um diploma posterior, a Lei 9.719, de 27 de novembro de 1998, 

essa norma, explicitou, no art. 5º ‘A escalação do trabalhador portuário avulso, em 

sistema de rodízio, será feita pelo órgão gestor de mão-de-obra’ (PAIXÃO; FLEURY, 

2008, p. 42). 

A operação portuária é entendida como a movimentação de mercadorias 

dentro do porto organizado, realizada por operadores portuários. Este conceito está 

mais relacionado à Administração Portuária, tendo em vista a necessidade de pré-

qualificação dos operadores portuários. Desse modo, toda movimentação tida como 

operação portuária somente poderá ser realizada por operador portuário pré-

qualificado. “Entretanto, a operação portuária é um complexo de tarefas inter-

relacionadas: movimentar manualmente mercadorias, içá-las, conferi-las, arrumá-las, 

etc. A energia humana despendida na realização de cada uma destas tarefas é 

denominada ‘trabalho portuário’.” (MTE, 2001, p. 19). 

O art. 8º da Lei dos Portos abre exceções à obrigatoriedade da execução de 

operação portuária por operadores portuários. Nos casos elencados, o próprio 

interessado, sem necessidade de qualificação, poderá realizar a movimentação 

respectiva. Alguns exemplos de exceções são: carga ou descarga totalmente 

automatizada – granel líquido; movimentação de mercadoria na navegação interior e 

auxiliar; movimentação de granel sólido, salvo nos serviços de rechego; 

movimentação de peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos e 

abastecimento de embarcações (MTE, 2001). 
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Nesse contexto, segundo Paixão e Fleury (2008, p. 54) um ponto crucial para 

o estabelecimento das relações de trabalho nos portos, particularmente no cenário 

construído após a vigência da Lei 8.630/1993, está vinculado à escalação dos 

trabalhadores portuários avulsos. Na escalação dos trabalhadores, é essencial que 

seja respeitada a determinação trazida no art. 8º da Lei 9.719/1998, que determina a 

“observância do intervalo mínimo de onze horas entre as jornadas de trabalho”. Tal 

norma diz respeito às condições de trabalho, ou seja, é uma norma de segurança e 

medicina do trabalho. 

Quando a execução das operações portuárias não é obrigatória para o 

operador portuário, o interessado deverá requisitar mão de obra complementar junto 

ao OGMO. Nesse caso, o art. 8º reveste-se de especial importância no aspecto 

trabalhista, ao abrir uma exceção à exclusividade na execução de trabalho portuário 

pelos trabalhadores portuários inscritos no OGMO, permitindo que a própria 

tripulação dos navios ou o interessado execute os referidos trabalhos (MTE, 2001). 

O trabalho avulso também é conhecido como aquele que tem o sindicato 

como elo entre o trabalhador e o tomador do serviço. Os doutrinadores enfocam a 

eventualidade; a ausência de subordinação, a curta duração da prestação de 

serviços e os múltiplos contratantes dessa mão de obra. São poucas as referências 

sobre o trabalho avulso portuário e menos ainda a diferenciação com relação ao 

trabalho avulso não portuário (CARVALHO, 2005). 

Carvalho (2005, p. 33) esclarece que com base na Portaria nº 3.107 de 7 de 

abril de 1971, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, no âmbito do sistema 

geral da previdência social, trabalhador avulso é aquele “sem vínculo empregatício 

que, sindicalizado ou não, que tenha a concessão de direitos de natureza trabalhista 

executada por intermédio da respectiva entidade de classe.” 

A mão de obra avulsa é fundamental para o contexto portuário brasileiro, o 

que a torna permanente, mesmo que a prestação e serviço dos avulsos não seja 

contínua em alguns portos. Destacam-se três fatores gerais que podem contribuir 

para a descontinuidade: o movimento de cargas; o efetivo disponível de TPA 

registrados e cadastrados no OGMO; e a quantidade de trabalhadores contratados 

por prazo indeterminado por operadores portuários (CARVALHO, 2005). 
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Segundo Carvalho (2005), nos portos com grande e contínuo fluxo de 

movimentação de cargas, os TPA sempre têm oportunidades de trabalho e, 

consequentemente, contínua e rotativa prestação de trabalho para diferentes 

destinatários. 

Nos portos com fluxo pequeno de cargas e/ou sazonal, as oportunidades de 

trabalho são menores, resultando na descontinuidade do trabalho. Em relação aos 

portos sujeitos à sazonalidade de cargas, os TPA trabalham em determinados 

períodos do ano. No Brasil há vários portos com maior fluxo de carga condicionado à 

safra de produtos agrícolas e nesse período de safra, que pode durar alguns meses, 

os TPA têm constantes oportunidades de trabalho, passando a trabalhar da mesma 

forma que os TPA dos portos com grande movimento de carga (CARVALHO, 2005). 

O predomínio do trabalho avulso nos portos é fundamental para as diversas 

atividades, pois os portos são como empresas que têm atividade permanente. As  

operações portuárias, exceto as automatizadas, precisam de mão de obra avulsa 

que se insere finalidade dos portos, do órgão gestor de mão de obra e do operador 

portuário, e sua utilização é permanente. A Convenção nº 137 da OIT, estatui em 

seu art. 1º, “que suas disposições aplicam-se às pessoas que trabalham de modo 

regular como portuários, e cuja principal fonte de renda anual provém desse 

trabalho" (CARVALHO, 2005, p. 36). 

A classificação do trabalhador portuário avulso em registrado ou cadastrado 

dada pela lei de Modernização dos Portos torna-se importante no sentido de que os 

TPA registrados têm prioridade na distribuição do trabalho. Já os cadastrados 

somente trabalham quando o efetivo dos registrados for insuficiente para atender à 

demanda de serviço. Para os registrados, a prestação de serviço é contínua dentro 

do sistema de rodízio de escalação. Para os cadastrados pode ser descontínua 

(CARVALHO, 2005). 

Paixão e Fleury (2008) lembram que os problemas relacionados à escalação 

significou uma mudança de mentalidade a dos atores sociais envolvidos no mundo 

do trabalho portuário, pois, até então, a indicação das equipes era feita pelos 

sindicatos profissionais, o que desencadeou resistência à mudança representada 

pelo dispositivo legal. Contudo, a distribuição justa de postos de trabalho, além de 

mandamento legal, é dispositivo constitucional, que decorre do art. 5º caput, da 

Constituição de 1988, que estipula a igualdade de todos perante a lei. Nessa 
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perspectiva, afirma-se que uma Constituição democrática não poderá admitir 

situações de discriminação injustificada. 

No âmbito portuário, a relação entre OGMO e TPA não é de emprego, desde 

que o OGMO esteja no exercício de suas atribuições previstas na Lei n. 8.630/93. O 

OGMO é uma empresa com atribuições legais exclusivas para gerenciar a mão de 

obra avulsa nos portos. Além de fazer a escala dos TPA, também deve ter 

conhecimentos específicos na área contábil, administrativa, comercial, trabalhista, 

previdenciária, tributária etc.; deve ter uma estrutura administrativa bem definida com 

quadro de pessoal próprio contratado na forma da CLT. Para fins previdenciários, 

equipara-se às empresas, ao ficar sujeito a todas as obrigações relativas à 

remuneração paga ou creditada no decorrer do mês aos seus empregados e aos 

contribuintes individuais por ele contratados (CARVALHO, 2005). 

 

2.1 Questões relacionadas ao trabalho portuário 

 

Paixão e Fleury (2008) dedicam atenção às questões específicas 

relacionadas ao trabalhador portuário, que surgiram com a criação da Lei em estudo, 

como descrito a seguir. 

• Controle da assiduidade 

O trabalhador portuário não contratrado por prazo indeterminado, 

desempenha suas funções como avulso, ou seja, como um obreiro, que trabalha 

somente quando há serviço, e a sua remuneração é diretamente proporcional ao 

trabalho realizado. Não se deve confundir o trabalhador avulso com o eventual, pois 

o trabalhador avulso presta serviços para várias empresas e, a despeito de não 

terem vinculação direta com elas, tem uma atuação regular e organizada (no caso 

do trabalho portuário, pelo OGMO), já o trabalhador eventual um trabalhador 

particular conhecido que efetua pequenos trabalhos não ligados à atividade-fim da 

empresa. A legislação nacional confere tratamento diferenciado às categorias 

desses trabalhadores. Os trabalhadores eventuais não têm direito trabalhista 

assegurado, enquanto os avulsos têm garantido todos os seus direitos sociais 

previstos no art. 7º da Constituição Federal.  
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Feita essa distinção, os referidos autores, destacam que, devido ao fato de 

serem assegurados ao trabalhador avulso os mesmos direitos previstos aos 

empregados, para efeitos de obrigações, devem ser tratados como um trabalhador 

que trabalha quando tem serviço. O sistema portuário, de um modo geral é 

diferenciado em relação aos demais, pois os trabalhadores portuários avulsos não 

sofrem a concorrência direta da significativa população economicamente ativa que 

se encontra desempregada, pois, além de não ser possível o acesso indiscriminado 

aos quadros dos OGMOs, também para a contratação, com vínculo empregatício, é 

garantida a preferência aos registrados ou cadastrados. 

Conforme referido anteriormente ao citar o princípio da restrição do trabalho, 

Paixão e Fleury (2008, p. 82) colocam que: 

A Convenção 137 da OIT é expressa ao conceituar os trabalhadores 
por ela abrangidos como "pessoas que trabalham de modo regular como 
portuário, e cuja principal fonte de renda anual provém desse trabalho" (art, 
1º, “1”), Também o art. 3.º, do mesmo diploma legal, em seu item 3, 
determina que "os portuários matriculados deverão estar prontos para 
trabalhar de acordo com o que for determinado pela legislação ou a prática 
nacionais" . 

 

Para que o trabalhador seja portuário e, portanto, regido pela legislação 

aplicada à atividade, devem ser considerados dois requisitos: que sua principal fonte 

de renda seja proveniente do trabalho na movimentação de carga nos portos e que 

esteja sempre disponível quando escalado. 

A Recomendação 145 da OIT, também prevê em seu item 19.2, que trata da 

necessidade de redução dos quadros de trabalhadores portuários, que ‘ao 

determinar o alcance da redução dever-se-ia levar em consideração entre outros 

fatores: c) a exclusão dos trabalhadores que não tirem seus principais meios de vida 

do trabalho portuário’ (PAIXÃO; FLEURY, 2008, p. 82). 

Nessa direção, alguns OGMOs no Brasil têm excluído da escala diária do 

trabalho, os trabalhadores que não comparecem, por longo tempo, aos pontos de 

escalação, em alguns portos há punições previstas em norma coletiva àqueles que 

não se habilitam para o trabalho. Cabe destacar que tal punição somente é 

admissível para os funcionários que não comparecem ao trabalho e não aqueles que 

não são escalados, além daqueles que não trabalham em função de afastamento, 

como a licença para tratamento de saúde, a legislação vigente fornece elementos 
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suficientes para excluir dos quadros dos OGMOS os trabalhadores que não têm 

como fonte de renda principal o trabalho portuário e/ou que não compareceram 

regularmente para a habilitação do trabalho (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

• Cooperativas – previsão do artigo 17 da Lei 8.630/1993 

De acordo com Paixão e Fleury (2008, p. 83), esse artigo prevê a permissão 

“às cooperativas formadas por trabalhadores avulsos, registrados de acordo com 

esta Lei, se estabelecerem como operadores portuários para a exploração de 

instalações portuárias, dentro e fora dos limites da área do porto organizado”. 

Observa que a Lei permite que esses trabalhadores portuários avulsos registrados 

no OGMO, tenham uma cooperativa de serviço e não trabalho. Portanto, a 

cooperativa deve ser portuária e contratada diretamente pelos armadores ou seus 

prepostos para efetuar movimentação de carga, em sua totalidade, ou seja, 

operação única, e utilizando trabalhadores portuários.  

Paixão e Fleury (2008) destacam que as autorizações para a utilização de 

terminais privativos fora da área do porto organizado, para uso misto ou exclusivo, 

concretizadas por contrato de adesão firmado com a União, só poderão ser 

exercidas pela própria empresa contratada, aquela que é a titular da autorização, 

que funciona como operadora única no terminal, sendo-lhe defesa a contratação de 

operadora portuária estranha, com atuação restrita à área do porto organizado, nos 

termos do que dispõe o art. 1º, III, da Lei 8.630/1993. Portanto, a utilização de 

cooperativas de trabalhadores portuários avulsos para a movimentação de cargas 

em terminais situados fora da área do porto organizado, é considerada ilegal. 

É vedado às cooperativas de trabalho atuarem nos portos, conforme art. 26 

da Lei 8.630/1993, o qual afirma que “o trabalho portuário será realizado por 

trabalhadores portuários avulsos inscritos no OGMO ou contratados por prazo 

indeterminado. Não se admite a terceirização de mão de obra para o trabalho 

portuário. Portanto, o sistema de corporativismo é incompatível com  o trabalho 

portuário. Nesse sentido, Paixão e Fleury (2008, p. 84) acrescentam que: 

O Tribunal Superior do Trabalho já se manifestou acerca da matéria, 
tendo sido editado o Enunciado 331 da Súmula de Jurisprudência, que 
dispõe ser ilegal a contratação de trabalhador por empresa interposta, 
formando-se com a empresa tomadora dos serviços o vínculo empregatício 
e respondendo essa, subsidiariamente, pelo inadimplemento das 
obrigações trabalhistas por parte da prestadora. O raciocínio não será 
diverso na hipótese das cooperativas de trabalho, pois sendo legalmente 
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vedada a terceirização do trabalho portuário, máxime para cooperativas de 
trabalho, cuja atuação não é permitida, a prática importaria fraude à 
legislação trabalhista, recaindo as obrigações trabalhistas sobre as 
empresas que se aproveitarem do trabalho dos obreiros tidos como 
"cooperados". 

 

• Conferentes credenciados 

É prática em alguns portos brasileiros a existência dos chamados conferentes 

credenciados, trabalhadores portuários avulsos colocados à disposição dos 

operadores portuários, em caráter permanente, mas sem vínculo empregatício. Esse 

sistema teve início com o advento do Decreto 56.367, de 27 de maio de 1965, que 

previa, em seu art. 7º, que ‘o conferente-chefe e o conferente-ajudante são de livre 

escolha do armador ou de seu agente. Os demais conferentes são requisitados ao 

Sindicato respectivo que os fornecerá na forma de rodízio’ (PAIXÃO; FLEURY, 2008, 

p. 84). 

É conveniente lembrar que a legislação nacional, anterior à edição da Lei 

8.630/1993, já restringia o instituto da cessão em caráter permanente de trabalhador 

portuário, pois determinava, de forma explícita, a observância do rodízio e a 

distribuição igualitária do trabalho e da remuneração tornando ilegal, a livre escolha, 

pelos operadores portuários, dos trabalhadores que iriam executar as funções de 

chefia e de ajudante (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

A Lei de Modernização dos Portos fixou como parâmetros para o trabalho 

portuário, as formas avulsas ou com vínculo de emprego (art. 26 da Lei 8.630/1993). 

No processo de modernização portuária, o trabalho realizado sob a forma avulsa ou 

credenciada (exceto o trabalho de capatazia, que era exercido, em monopólio, pelo 

Estado) passou a ser permitido na forma avulsa ou na forma contratada, com 

vinculação de emprego, mas não sob a forma credenciada, até então legalmente 

permitida (PAIXÃO; FLEURY, 2008, p. 84). 

O art. 5º da Lei 9.719, de 27 de novembro de 1998, garantiu que a escalação 

dos trabalhadores portuários seja feita em sistema de rodízio. Portanto, em relação 

ao que se denomina "conferentes credenciados", as empresas operadoras 

portuárias escolhem os conferentes que serão cedidos, em total desrespeito ao 

princípio do rodízio. Portanto, é ilegal a manutenção dos conferentes credenciados, 

ainda que vista em norma coletiva, pelo fato de ferir o princípio do rodízio 
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assegurado por lei e discriminar os trabalhadores não escolhidos pelos operadores 

portuários (PAIXÃO; FLEURY, 2008, p. 84). 

• Conferência de carga e capatazia 

Nesse sistema, o operador portuário contratado é o responsável pela carga 

durante todo o processo de movimentação, não havendo mais a mudança de 

responsabilidade. Logo, a conferência é única, apenas no momento em que a 

empresa recebe a carga. Aos trabalhadores que eram empregados das companhias 

docas e que faziam o trabalho de conferência de capatazia referido, foi assegurado 

o registro junto ao OGMO, de acordo com o disposto no art. 70 da Lei 8.630/1993. 

Porém, em alguns casos, especificamente no porto de Santos, os obreiros 

insistem em ser escalados para a função de conferência, especialmente devido à 

remuneração percebida. Entretanto, a conferência de capatazia é absolutamente 

diversa da realizada pela conferência de carga e descarga. Na primeira hipótese, o 

trabalhador apenas confere as mercadorias armazenadas ou em "trânsito nas áreas 

sob controle dos operadores portuários e serviços correlatos, o que não se confunde 

com a conferência de carga e descarga de navios” que inclui todas as atividades 

elencadas no art. 57 da Lei 8.630/1993 (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

Também no porto de Santos, os sindicatos de conferentes de carga e 

descarga e de conferentes de capatazia fundiram-se, importando, inclusive, na 

consequente unificação das escalas de trabalho. 

• Amarradores de navios 

Com a vigência da Lei 8.630/1993, a amarração que diz respeito ao processo 

em que os navios são amarrados no cais; muito se tem discutido sobre a 

responsabilidade pela amarração dos navios. A atividade de amarração não diz 

respeito à movimentação de carga, mas à segurança necessária para a atracação e 

desatracação dos navios, tal como é o trabalho da praticagem, é um serviço de 

apoio à navegação/operação dos navios, para que toda a operação de 

atracação/desatracação e movimentação de carga, aconteça em segurança aos 

trabalhadores, à embarcação e ao próprio porto. Assim, por se tratar de atividade 

estranha à portuária, os amarradores não têm direito ao registro no OGMO 

(PAIXÃO; FLEURY, 2008). 
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Paixão e Fleury (2008) referem que em alguns portos brasileiros, os 

operadores portuários contratam amarradores não ligados aos sindicatos ou 

diretamente com os trabalhadores. Considerando-se que as empresas operadoras 

portuárias somente poderão prestar serviços de movimentação de carga (com mão 

de obra contratada com vínculo empregatício ou avulsa) requisitados junto ao 

respectivo OGMO, os amarradores deveriam ser contratados por prazo 

indeterminado, mas isso, sem dúvida, não constitui atividade-fim dos operadores.  

Em outros portos nacionais, a praticagem quando contratada, responsabiliza-

se pela amarração do navio. Tendo em vista o aspecto de segurança que 

caracteriza a amarração da embarcação, não há irregularidade no sistema, sendo 

uma solução legal. Outra hipótese é que a própria administração portuária preste o 

serviço de amarração dos navios (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

• Guarda portuária 

Com base na Lei 8.630/1993, compete à administração do porto "organizar 

regulamentar a guarda portuária, a fim de prover a vigilância e segurança dos 

portos" (inciso IX, § 1º, art. 33). Utilizando a terceirização de mão de obra, as 

administrações dos portos têm contratado empresas de vigilância para a execução 

dos serviços de guarda portuária. Porém, a guarda portuária é uma das atividades-

fim da Administração do Porto, portanto, não se trata de vigiar as instalações do 

prédio da Administração, mas do próprio porto (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

• Embarque de mantimentos e peças de reposição 

A Lei 8.630/1993 dispõe sobre a matéria, no sentido de ser dispensável a 

intervenção do operador portuário quando a especificidade da carga e o nível de 

automação permitirem que a própria tripulação execute a operação, além da 

movimentação de peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos e 

abastecimento de embarcações. Com relação aos mantimentos, o texto legal afirma 

ser desnecessária a intermediação do operador portuário, caso a movimentação 

possa ser feita pelo interessado, ou seja, o armador que adquiriu a mercadoria 

(PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

• Aposentadoria – consequências 

Com a extinção do registro e cadastro do trabalhador portuário, o respectivo 

OGMO deve retirar o trabalhador aposentado da escala diária de trabalho. Os 
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trabalhadores portuários que aposentados após a vigência da Lei em questão, têm o 

seu registro extinto ou o seu cadastro, e não pode mais exercer qualquer atividade 

ligada à área portuária. Apenas o registro/cadastro será extinto, daqueles que se 

aposentarem como portuários ou que contarem, para efeito de aposentadoria, tempo 

de contribuição ou de serviço como portuário. Aqueles que se aposentarem em outra 

profissão que não a de portuário, continuam com direito ao registro ou cadastro no 

OGMO (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

• Competência da justiça do trabalho. Relações de trabalho nos portos 

A Medida Provisória 1879-17 definiu a competência da Justiça do Trabalho 

para processar e julgar ações envolvendo trabalhadores e operadores portuários o 

Órgão Gestor de Mão de Obra que envolvam relações de trabalho (PAIXÃO; 

FLEURY, 2008). 

 

2.2 Tratamento legal para o trabalhador portuário 

 

No caput do art. 26 da Lei 8.630/1993, há duas formas de prestação de 

trabalho portuário: o trabalho avulso ou a contratação pela Consolidação das Leis do 

Trabalho. Não se trata mais da contratação do serviço de capatazia, mediante as 

Companhias Docas. No modelo da Lei 8.630/1993, as Companhias Docas, não 

operam mais no porto. Esse papel é do operador portuário habilitado pela autoridade 

portuária, a atuar nos portos organizados, sendo ele o responsável por toda a 

operação portos. Para realizar a operação portuária, ele tem a obrigação legal de 

contratar trabalhadores. Essa contratação ocorre de duas formas: pelo sistema de 

mão de obra avulsa ou pela CLT (por prazo indeterminado), sendo as únicas 

alternativas previstas na legislação (PAIXÃO: FLEURY, 2008). 

Há duas modalidades de trabalhadores portuários avulsos: trabalhadores 

registrados ou cadastrados. O registro e o cadastro desses funcionários encontram-

se no OGMO. Eles são chamados pelo OGMO, sempre que um operador portuário 

requisitar o trabalho. Portanto, os trabalhadores não se vinculam, de forma 

constante, a nenhum operador portuário, considerando-se que eles prestam serviços 

durante a operação e são pagos pelo OGMO. Além disso, na próxima operação, 
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outro operador poderá requisitar seus serviços. “Essa é a essência, a mentalidade 

do trabalho portuário avulso” (PAIXÃO: FLEURY, 2008, p. 31). 

 Em relação ao trabalhador avulso cadastrado, segundo Paixão e Fleury 

(2008), tem-se que esse trabalhador complementa as equipes de trabalho na falta 

do registrado, ou seja, quando os registrados aptos ao trabalho não são suficientes 

para o preenchimento das equipes. Anterior à Lei 8.630/1993, existia a figura do 

trabalhador que compunha a força supletiva, o qual sem ser próprio do sistema, 

completava as equipes. No art. 54, da Lei em questão, essa circunstância histórica 

foi reconhecida, contemplando a ideia de que, no sistema de trabalho avulso, os 

cadastrados podem prestar serviços de forma complementar ao trabalho dos 

registrados, que mantêm a preferência para a composição das equipes. 

Outra modalidade de prestação de serviços é a contratação por prazo 

indeterminado, sob o regime celetista, não havendo a prestação de serviços a vários 

operadores portuários como no trabalho avulso. A contratação pela CLT envolve 

uma série de controvérsias de ordem interpretativa. Para a contratação por tempo 

indeterminado, segundo a Lei 8.630/1993, os operadores devem buscar a mão de 

obra, entre trabalhadores inscritos no OGMO (PAIXÃO; FLEURY, 2008, p. 31). 

Em alguns portos brasileiros surgiu a necessidade de aumentar os quadros 

de trabalhadores portuários avulsos, devido ao significativo crescimento do comércio 

exterior nacional e o barateamento da movimentação de mercadoria nos portos. 

Consequentemente, naqueles portos em que o quantitativo de trabalhadores 

portuários avulsos já estava adequado, os Conselhos de Supervisão dos respectivos 

OGMOs deliberaram a abertura de novas vagas no cadastro de trabalhadores 

avulso (PAIXÃO: FLEURY, 2008). 

Nos termos da Lei 8.630/1993 o OGMO é livre para estabelecer as bases 

dessa seleção e os critérios para julgamento e inscrição dos trabalhadores, não 

havendo nenhum impedimento que os entes sociais estabeleçam tais critérios por 

meio de negociações coletivas, desde que observados os princípios da 

impessoalidade e da publicidade (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

A decisão envolvendo o quantitativo dos trabalhadores que compõem os 

ternos são as partes convenentes, por meio de um instrumento coletivo (acordo ou 

convenção coletiva), quantos trabalhadores vão se engajar para a operação 
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portuária. É por essa razão que compete ao Conselho de Supervisão do OGMO a 

constante revisão do cadastro e do registro para que, juntamente com a convenção 

coletiva, sejam previstos e praticados quantitativos de equipes compatíveis com o 

processo de modernização da tecnologia portuária e da própria prestação de 

serviços (PAIXÃO: FLEURY, 2008). 

O controle do contingente de mão de obra é fundamental tanto para evitar 

problemas administrativos no gerenciamento de um grande número de 

trabalhadores, quanto no sentido de garantir uma melhor remuneração. O 

dimensionamento dos quantitativos de trabalhadores portuários deve considerar a 

média anual da movimentação portuária, de modo que o excesso de trabalho em 

determinadas épocas seja compensado pela redução nos períodos de menor 

demanda de trabalho decorrente da sazonalidade próprios da atividade portuária e à 

especialização de determinados portos (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

Nesse sentido, observa-se que o dimensionamento dos quadros, além de 

definir o número de trabalhadores necessários para a execução do trabalho 

portuário, também permite evitar situações de existir um número de trabalhadores 

cadastrados maior que o de registrados. Partindo do fato de que os registrados 

compõem o número de trabalhadores necessários ao bom funcionamento portuário 

e que os cadastrados são força suplementar, trabalhando somente na ausência de 

registrados aptos, não é possível admitir que essa disparidade continue (PAIXÃO; 

FLEURY, 2008). 

No Brasil, a escalação dos trabalhadores portuários avulsos é feita pelos 

órgãos Gestores de Mão de Obra, sendo os trabalhadores encaminhados aos seus 

postos de trabalho. Somente após o início do trabalho é que as Autoridades 

Portuárias tomam conhecimento de quais trabalhadores foram escalados e para 

quais navios. 

Em resumo, a partir da Lei nº 8.630, os operadores portuários deveriam 

constituir, em cada porto organizado, um órgão de gestão de mão de obra do 

trabalho portuário, com a finalidade de administrar o fornecimento da mão de obra 

do trabalhador portuário e do trabalhador portuário-avulso, promovendo o 

treinamento e a habilitação profissional do mesmo.  
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Assim, em 20 de dezembro de 1994, começaram as tratativas, sugestões e 

debates a respeito das negociações para implantação do OGMO. Dentre outros 

aspectos, a referida Lei muda a gestão do trabalho portuário avulso, a qual passa 

dos Sindicatos para os OGMOs administrados pelo operador portuário. 
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3 A LEI DE MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS 

 

Segundo Monié e Vidal, (2006), a reforma do sistema portuário foi parte de 

um conjunto de mudanças implementadas por sucessivos governos na década de 

1990. Nos primeiros anos da década, o setor foi caracterizado por intensas 

negociações em um ambiente de muita confusão, ausência de referências e de 

políticas, e a Lei nº 8.630/93, a chamada Lei de Modernização dos Portos, foi 

promulgada como resposta à crise que se deflagrara. 

Até então, os serviços dos portos brasileiros eram caracterizados por um 

número expressivo de leis, visando a sua regulamentação: Decreto-Lei nº 5.452, de 

1943, que definiu os serviços de estiva e capatazia; Lei nº 5.400 de 1944, que 

definiu as instalações portuárias rudimentares; Lei nº 4.860, de 1965, que definiu o 

regime de trabalho nos portos; Decreto-Lei nº 5, que visou modernizar o setor; e 

ainda, a Lei nº 6.222 que criou a Empresa de Portos no Brasil S.A. — Portobrás. 

Porém, com a promulgação da Lei nº 8.630/93 todas as anteriores foram suprimidas 

(MONIÉ; VIDAL, 2006). 

A Lei de Modernização dos Portos inova ao criar o Órgão Gestor de Mão de 

Obra ou OGMO, criado e mantido pelos operadores portuários em todos os portos 

organizados.  Segundo Paixão e Fleury (2008), na década de 1980, a transformação 

na área do trabalho decorrente de diversos acontecimentos em âmbito mundial, no 

Brasil, com a mudança no papel dos sindicatos e a redemocratização do País, 

especialmente após a promulgação da Constituição de 1988, fez-se necessária a 

reforma do sistema portuário brasileiro. No ano de 1991, deram início às discussões 

no Congresso Nacional para a elaboração de uma norma legal.  

O MTE (2001, p. 14) define porto como:  

[...] 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 descanso. 

 

Monié e Vidal (2006) observam que, em escala global, as redes produtivas 

dependem cada vez mais do transporte marítimo que é responsável pela maioria 
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dos fluxos de bens materiais entre os continentes, associando-se também a outros 

tipos de modais. Nos últimos 20 anos, sua modernização permitiu reduzir o tempo 

de permanência dos navios no cais e aumentar a capacidade de carga dos mesmos, 

que são cada vez mais velozes e seguros, contribuindo assim na significativa 

diminuição do custo do frete marítimo. 

Consequentemente, prosseguem os autores, nos anos 1980 e 1990, os 

países inseridos nos fluxos do comércio global empreenderam reformas portuárias 

que aplicaram algumas receitas institucionais e operacionais universais para conferir 

maior competitividade aos portos e à base produtiva nacional. O marco jurídico da 

modernização portuária do Brasil é a Lei nº 8.630 de fevereiro de 1993, que dispõe 

sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das organizações 

portuárias e dá outras providências, incluindo a quebra do monopólio sindical em 

relação à de mão de obra. 

Nas palavras de Carvalho (2005, p. 26), “ao cotejar a Lei n.º 8.630 com o 

disciplinamento do sistema portuário anterior, constata-se que foi feita uma ‘faxina 

geral’ nos portos brasileiros” [...].  

A leitura atenta da Lei de Modernização dos Portos deixa claro que o 

legislador foi omisso, prossegue Carvalho (2005), ao não indicar o responsável pelo 

sistema de gerenciamento de mão de obra avulsa do novo ordenamento legal. Essa 

omissão foi corrigida após três anos de vigência da Lei, quando se percebeu que 

quase nada havia sido implantado relativamente à mão de obra avulsa nos portos 

brasileiros. 

Somente em 29 de abril de 1996 a Lei nº 8.630/93 foi regulamentada pelo 

Decreto nº 1.886. Com esse dispositivo legal, buscou-se fazer valer as normas da 

Lei de Modernização dos Portos no que concerne à mão de obra avulsa e demais 

disposições pela administração dos portos, OGMO e operadores portuários. O art. 7º 

desse Decreto reinseriu o Ministério do Trabalho e Emprego no contexto portuário 

ao lhe dar competência para fiscalizar as condições gerais do trabalho portuário 

brasileiro (CARVALHO, 2005). 

As disposições introduzidas nos portos pelo novo ordenamento jurídico, não 

foram relacionadas apenas à mão de obra avulsa, mas também ao regime de 

exploração dos portos, à administração do porto organizado e às instalações, 
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portuárias de uso público ou de uso privado, de modo a dar maior eficiência às 

operações portuárias para incrementar a competitividade entre operadores 

portuários e até entre portos (CARVALHO, 2005). 

Os portos utilizaram critérios próprios em relação ao processo de passagem 

ao OGMO, sobre a administração dos portos (regionalização, municipalização, 

estadualização ou continuação do sistema anterior à lei), sobre as licitações, 

concorrências, concessões, sendo que, as entidades sindicais opuseram a algum 

tipo de resistência em maior ou menor grau (DIÉGUEZ, 2007). 

Monié e Vidal (2006, p. 986) observam que a Lei nº 8.630/93 foi o único 

documento norteador de todas as mudanças do sistema. Também consideram 

“oportuno ressaltar que com a promulgação da Lei n.º 8.630/93 todas as anteriores 

foram suprimidas.” 

Até o ano de 2002, apesar de ter sido um período de quase nenhuma 

valorização dos servidores públicos, foram investidos recursos na capacitação, 

aperfeiçoamento e qualificação profissional do reduzido número de Auditores Fiscais 

do Trabalho (aproximadamente 60) que atuavam nos portos do Brasil. Contudo, a 

Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego, 

reformulou as normas administrativas que disciplinavam a Unidade Especial e as 

Unidades Regionais de Fiscalização do Trabalho Portuário e Aquaviário, reforçando 

suas atribuições e competências na execução dos seus misteres (CARVALHO, 

2005). 

A execução do trabalho portuário, bem como a estrutura e representatividade 

dos sindicatos de avulsos não foram alteradas com o advento da Lei de 

Modernização dos Portos. As inovações concentraram-se na mão de obra avulsa e 

na sua forma de gerenciamento que passou dos sindicatos para o OGMO. Outra 

inovação da Lei de Modernização dos Portos, no que diz respeito à mão de obra 

avulsa, foi a perspectiva de multifuncionalidade de serviços prestados pelos 

trabalhadores portuários. O trabalhador portuário deve se inserir nos novos 

processos de movimentação de cargas e se aperfeiçoar tanto em sua própria 

atividade, quanto nas demais. O objetivo do legislador foi criar o trabalhador 

portuário polivalente (CARVALHO, 2005). 
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Segundo Carvalho (2005), a execução do trabalho portuário, bem como a 

estrutura e representatividade dos sindicatos de avulsos não foram alteradas com o 

advento da Lei de Modernização dos Portos. As inovações concentraram-se na mão 

de obra avulsa e na sua forma de gerenciamento que passou dos sindicatos para o 

OGMO. Outra inovação da Lei de Modernização dos Portos, no que diz respeito à 

mão de obra avulsa, foi a perspectiva de multifuncionalidade de serviços prestados 

pelos trabalhadores portuários. 

O trabalhador portuário deve se inserir nos novos processos de 

movimentação de cargas e se aperfeiçoar tanto em sua própria atividade, quanto 

nas demais. O objetivo do legislador foi criar o trabalhador portuário polivalente 

(CARVALHO, 2005). 

A Lei 8.630/93 estimula a adoção do regime de multifuncionalidade. Somente 

é permitido que o trabalhador portuário avulso tenha um único registro ou cadastro 

no OGMO com todas as suas habilitações. Não se pode falar em duplo ou múltiplo 

registro ou cadastro, mas em dupla ou múltipla habilitação. Portanto, estando o 

trabalhador portuário avulso apto para a realização de várias atividades portuárias, 

ser-lhe-á assegurado o direito a ser escalado na que melhor lhe aprouver, desde 

que, no momento de sua escalação, haja oferta de várias funções. Importante 

registrar que tal sistema somente será possível com a implementação da 

multifuncional idade (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

Monié e Vidal (2006, p. 987) afirmam que: 

As mudanças implementadas nos portos brasileiros não são uma 
experiência inédita. Ao contrário, elas foram antecedidas em outros portos 
do mundo: nos últimos 25 anos os portos de quase todos os países 
passaram por amplas e profundas reformas com o intuito de adequá-los à 
nova ordem estabelecida, em nível econômico e político internacional. 
Assim, as novas demandas econômicas oriundas da globalização 
contribuíram para uma revisão na atuação e estrutura dos portos em escala 
mundial. Entre as transformações, destaca-se, segundo Baird (1999:171) 
em artigo sobre a privatização dos portos na Grã-Bretanha, que a primeira 
motivação seria a necessidade de erradicar deficiências nos portos, as que 
incluem também práticas de trabalho ultrapassadas que perpetuam a 
manutenção de um grande número de estivadores, o que era muito 
apropriado nos tempos dos navios convencionais, mas que dificilmente 
combina com as necessidades da era do contêiner. 

 

No caso do Brasil, prosseguem Monié e Vidal (2006), a falta de uma 

verdadeira política portuária nacional conferiu às iniciativas, federais ou locais, um 

caráter fragmentado e incoerente. Apesar dos resultados operacionais positivos, as 
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inovações institucionais, mais especificamente em termos de governança portuária, 

são escassas, enquanto a problemática da relação entre o território urbano e o 

instrumento portuário não parece ter evoluído muito apesar do interesse recente do 

Ministério dos Transportes para com essa dimensão central da política pública 

portuária. 

Ou seja, na corrida entre os territórios que pretendem fazer parte do novo 

contexto produtivo global, as cidades-portos dispõem de atributos diferenciados e 

consideráveis, que na maioria das vezes, permanecem ignorados pelas autoridades 

brasileiras, particularmente na definição de políticas direcionadas ao setor (MONIÉ; 

VIDAL, 2006). 

 

3.1 O OGMO - finalidade e competências  

 

Carvalho (2005) observa que a Lei em comento não especifica o 

dimensionamento da Diretoria Executiva do OGMO, apenas menciona que pode ter 

um ou mais diretores designados e destituíveis pelo bloco dos operadores 

portuários. O Conselho de Supervisão do OGMO tem composição tripartite 

representado por três membros titulares e suplentes do bloco dos operadores 

portuários, dos trabalhadores portuários e dos usuários de serviços portuários. 

Fiscaliza os atos da diretoria executiva e tem competência para deliberar sobre dois 

importantes aspectos relativos à mão de obra avulsa nos portos: estabelecer o 

número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do TPA; baixar 

normas pactuadas em acordo ou convenção coletiva de trabalho para a seleção e o 

registro do TPA. 

O OGMO é de utilidade pública, não tem fins lucrativos, não responde pelos 

prejuízos causados pelos trabalhadores portuários avulsos aos tomadores dos 

serviços ou a terceiros. Contudo, tem responsabilidade solidária com os operadores 

portuários pela remuneração devida aos trabalhadores. Também há a proibição de 

prestação de serviços a terceiros ou exercer qualquer atividade não vinculada à mão 

de obra avulsa (CARVALHO, 2005). 

Nas relações que envolvem o trabalho portuário, no gerenciamento da mão 

de obra avulsa, o OGMO não é parte nas negociações coletivas do trabalho, porém, 
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deve observar os contratos, acordos e convenções coletivas de trabalho entre os 

operadores portuários e sindicatos de avulsos. Dentre as finalidades do OGMO, 

encontra-se o treinamento e a habilitação do TPA para lhe conferir habilitação e 

qualificação do exercício profissional, por meio de cursos de diversas instituições 

que formam mão de obra, como a Marinha do Brasil por meio da Diretoria de Portos 

que administra o Ensino Profissional Marítimo (EPM) e tem os TPA como 

beneficiários desse curso. Os cursos de qualificação dos TPA são planejados pelo 

Órgão conforme as necessidades das fainas em cada porto (CARVALHO, 2005). 

Cabe ainda ao OGMO aplicar, quando pertinente, normas disciplinares 

previstas em lei, contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho e na hipótese 

de transgressão disciplinar, as penalidades: repreensão verbal ou por escrito; 

suspensão do registro pelo período de dez a trinta dias; cancelamento do registro 

(CARVALHO, 2005). 

Vasquez e Assunção (2011, p. 94) observam que “houve uma forte retração 

na massa e na média salarial, apesar dos elevados ganhos de produtividade, o que 

evidencia a ausência de uma relação entre salários e produtividade no maior porto 

da América Latina”, ou seja, aos trabalhadores portuários restam as perdas salariais 

e estes se ressentem com as novas relações de trabalho estabelecidas no setor. 

 

3.2 Quadro institucional do OGMO 

 

A descrição do quadro institucional implantado pela Lei 8.630/1993 tem início 

com a abordagem de aspectos ligados ao OGMO: composição, estrutura interna, 

finalidades, atribuições. Grande parte das relações de trabalho nos portos brasileiros 

gira em torno da figura do OGMO. Esse órgão de finalidade pública, sem fins 

lucrativos, tem como principal objetivo centralizar e administrar a prestação de 

serviços nos portos organizados do Brasil. Conforme já destacado, o OGMO é um 

órgão gestor que concentra a administração do trabalho portuário. Assim, no atual 

sistema, o que era bipartido entre as Companhias Docas e os sindicatos, ou seja, a 

administração da mão de obra, agora fica centralizado no OGMO (PAIXÂO; 

FLEURY, 2008). 
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O OGMO é formado e constituído pelos operadores portuários (designação 

dada pela Lei às empresas que exploram as operações portuárias), conforme o art. 

24, §§ 2º e 3º da Lei de Modernização dos Portos, sendo indicada pelo bloco dos 

operadores portuários no Conselho de Autoridade Portuária. 

A Lei prevê, ainda, a possibilidade de um trabalhador portuário avulso ser 

indicado para o cargo de diretor do OGMO (art. 24, § 3º). Além da Diretoria, há 

também, o Conselho de Supervisão do OGMO (art. 24, caput e § 1º, da Lei 

8.630/1993), formado por um representante dos operadores portuários, um 

representante dos usuários do porto e um representante dos trabalhadores 

portuários. O OGMO conta, ainda, com uma Comissão Paritária (art. 23, caput, da 

Lei 8.630/1993), composta por igual número de trabalhadores portuários e 

operadores portuários (PAIXÂO; FLEURY, 2008). 

Conforme Paixão e Fleury (2008, p. 27), as atribuições do OGMO e 

finalidades estão previstas nos arts. 18 e 19 da Lei 8.630 de 1993, como descrito 

abaixo:  

"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. 
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Parágrafo único. No caso de vir a ser celebrado contrato, acordo, ou 

convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e 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, inclusive, no caso de transgressão 

disciplinar, as seguintes penalidades: 

a) repreensão verbal ou por escrito; 

b) suspensão do registro pelo período de 10 a 30 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 da 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. 

§ 1º O órgão não responde pelos prejuízos causados pelos trabalhadores 

portuários avulsos aos tomadores de seus serviços ou a terceiros. 

§ 2º O órgão responde, solidariamente com os operadores portuários, 

numeração 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. 
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O Conselho de Supervisão tem a competência para o disposto no art. 18, 

inciso V, da Lei, é responsável pela seleção e pelo registro do trabalhador portuário 

avulso, conforme regras estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo 

de trabalho, e tem a incumbência de finalizar a gestão dos diretores, examinar, a 

qualquer tempo, os livros e papéis do OGMO e solicitar informações sobre quaisquer 

atos praticados pelos diretores e seus prepostos. À Comissão Partidária cabe a 

solução dos litígios decorrentes das normas disciplinares estabelecidas em 

convenção coletiva (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

De acordo com a Lei 8.630/1993, à Comissão Paritária compete o poder 

revisional dos atos de gestão da mão de obra praticados pelo OGMO. Compete ao 

OGMO por sua Diretoria, a aplicação de penalidades aos trabalhadores que 

desrespeitarem a lei ou as regras estabelecidas por norma coletiva. Na hipótese de 

discordância com a penalidade aplicada, caberá ao trabalhador recurso à Comissão 

Paritária, que poderá rever a punição ou a ratificar. Fica clara a preocupação do 

legislador em garantir o tratamento imparcial aos trabalhadores, pois, no sistema 

anterior à Lei 8.630/1993, as punições eram aplicadas pelo sindicato profissional 

respectivo e eventual insurgência somente poderia ser apresentada judicialmente 

(PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

Paixão e Fleury (2008) citam que a Lei 8.630/1993 determina a criação em 

cada porto organizado, de um Conselho (Conselho de Autoridade Portuária) dividido 

e representado pelos seguintes blocos, conforme disposto no art. 31, incisos I a IV, 

da Lei de Modernização dos Portos: 

I - representantes do poder público (Governos Federal, Estadual e Municipal); 

II - dos operadores portuários (Administração do Porto, armadores, titulares 

de instalações portuárias privadas localizadas dentro da área do porto organizado, 

demais operadores portuários); 

III - dos trabalhadores (avulsos e demais obreiros); 

IV - usuários dos serviços e afins (exportadores e importadores de 

mercadorias, proprietários e consignatários de mercadorias e terminais 

retroportuários). 

Nos termos da Lei 8.630/1993, o OGMO tem liberdade para estabelecer as 

bases da seleção e os critérios para o julgamento e inscrição dos trabalhadores, 
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porém nada impede que os entes sociais estabeleçam tais critérios por meio de 

negociações coletivas, desde que observados os princípios da moralidade, da 

impessoalidade e da publicidade (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas pelos trabalhadores 

portuários, Paixão e Fleury (2008) explicam que o art. 57, § 3º da Lei 8.630/1993, 

elenca as atividades exercidas pelos trabalhadores nos portos organizados. São em 

número de seis, essas atividades: capatazia, estiva, conserto de embarcações, 

vigilância e trabalho de bloco. Contudo, tais atividades não constituem categorias 

profissionais. 

A categoria profissional, a rigor, é a de trabalhador portuário. Capatazia, 

estiva, conferência, conserto de embarcações, vigilância e trabalho de bloco são 

atividades compreendidas na categoria profissional de trabalhador portuário, sendo 

que seu exercício dependerá de prévia habilitação profissional, consoante disposto 

no art. 19, inciso lI, da Lei 8.630/1993 (PAIXÃO; FLEURY, 2008). 
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4 O PORTO DE SANTOS 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista foi criada pela Lei Complementar 

Estadual nº 815 de 1996, sendo a primeira área institucionalizada no país 

englobando uma capital de Estado. O Porto de Santos está localizado na área 

central da região metropolitana a uma distância de cerca de 70 km da capital do 

Estado de São Paulo. Durante décadas foi considerado com a principal atividade 

econômica da região (GONÇALVES; NUNES, 2008).  

O Porto de Santos além de ser o maior porto da América Latina, também é 

considerado o mais moderno. Com seus 13 km de cais acostável, ocupa áreas em 

três municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista: Cubatão, no 

continente, Santos, na Ilha de São Vicente, e Guarujá, na Ilha de Santo Amaro. Na 

opinião de Gonçalves e Nunes (2008, p. 28), para entender o Porto de Santos, é 

necessário conhecer o processo da sua construção física, política, social e 

institucional. 

Uma significativa parcela do comércio exterior brasileiro utiliza-o como 

corredor de distribuição, o que o torna essencial para a economia do país. 

 

4.1 História do Porto de Santos 

 

A origem dos principais portos marítimos brasileiros está relacionada à 

expansão colonial europeia e à globalização das trocas comerciais, desde o século 

XVI. O desenvolvimento portuário associa-se aos processos de implantação, 

consolidação e expansão das cidades e à ocupação do território nacional 

(SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS, 2008). 

Gonçalves e Nunes (2008) observam que a história do Porto de Santos 

envolve diferentes períodos, quais sejam: o porto colonial a partir de 1545, sendo 

que desde o século XVI, o porto regional foi localizado na Vila de Santos; o período 

imperial, quando da transferência da Corte portuguesa em 1808 e a abertura dos 

portos, a independência do Brasil em 1822, época em que Santos foi elevada à 

condição de cidade; o porto organizado com a publicação do Decreto Imperial nº 
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1746 de 1869 autorizando o governo a construir docas e armazéns para carga, 

descarga, guarda e conservação das mercadorias no Porto de Santos, em um 

delicado momento político envolvendo a transição do Brasil de Império à República; 

o porto do café e sua evolução até 1950; o porto da indústria, marcado por grandes 

agitações, progresso e crescimento das cidades com intensa atividade imobiliária; e 

o porto moderno.  

Em 1888 a iniciativa privada passou a explorar o porto de Santos, surgindo o 

monopólio privado que se prolongou por 92 anos e que terminou em 1980, com a 

criação da Codesp, órgão estatal que passou a ter o monopólio das operações do 

porto de Santos, caracterizando assim, o monopólio púbico (AGUIAR; JUNQUEIRA; 

FREDDO, 2006). 

O Decreto Imperial nº 9.979, de 12 de julho de 1888, autorizou a construção e 

a exploração do Porto de Santos pelo prazo de 39 anos. Com o advento da 

República, foi editado o Decreto nº 966, de 7 de novembro de 1890, que estendeu o 

prazo para 90 anos, sob o regime de concessão. A assinatura do contrato de 

concessão ocorreu em 20 de julho de 1888 e, para o seu cumprimento, foi 

constituída a empresa Gaffrée, Guinle & Cia., com sede no Rio de Janeiro, 

posteriormente transformada em Empresa de Melhoramentos do Porto de Santos e, 

depois, em Companhia Docas de Santos.  

No ano de 1993, esse monopólio foi revogado com a Lei de Modernização 

dos Portos (Lei nº 8.630), responsável por profundas mudanças na estrutura do 

porto organizado, assim como na sua dinâmica. Terminou o monopólio público no 

porto de Santos e surgiu o Conselho de Autoridade Portuário (CAP), constituído por 

representantes do governo federal, oriundos do Ministério dos Transportes, 

representantes dos municípios de Santos, Guarujá e Cubatão, operadores, 

trabalhadores portuários e o governo do estado de São Paulo. O CAP tem função 

legislativa e sua administrativa passou a ser exercida pela CODESP (Companhia 

Docas de São Paulo), anteriormente responsável pelas operações portuárias 

(AGUIAR; JUNQUEIRA; FREDDO, 2006). 

Tais autores acrescentam que com a criação do Órgão Gestor de Mão de 

obra (OGMO), eliminou-se o controle de mão de obra avulsa pelos sindicatos dos 

trabalhadores portuários. Com o fim do monopólio público das operações portuárias 

passaram a funcionar as operadoras com terminais próprios e operadores eventuais, 



 42 

características fundamentais de um porto privatizado. Essas instituições CAP, 

operadores, OGMO e CODESP, enquanto autoridades administrativas portuárias 

constituíram o processo de modernização portuária com o porto organizado, 

surgindo novos atores sociais e novas relações institucionais, conferindo ao porto 

uma nova dinâmica. 

A relação capital-trabalho também ganhou novos formatos com o surgimento 

do OGMO como gestor da mão de obra avulsa, dando uma nova dimensão às 

funções específicas dos sindicatos dos trabalhadores da estiva que, até então, 

exerciam funções sindicais de gestor de mão de obra (AGUIAR; JUNQUEIRA; 

FREDDO, 2006). 

O Sindicato dos Estivadores do Porto de Santos teve significativa influência 

estrangeira na sua constituição e trajetória de lutas e reivindicações. Portugueses e 

espanhóis formavam a estiva em Santos, com a forte liderança dos espanhóis sobre 

os trabalhadores portuários (segundo o censo de 1913, 33% eram espanhóis). Na 

greve dos estivadores de 1889, foi necessário chamar os cônsules de Portugal e da 

Espanha para acalmar os grevistas (AGUIAR; JUNQUEIRA; FREDDO, 2006). 

Em 1920, 35,6% da força de trabalho que se concentravam na Companhia 

das Docas era estrangeira e anarquista, como meio indispensável para a 

emancipação da classe operária. A influência estrangeira no porto de Santos sempre 

foi objeto de grande preocupação do governo brasileiro, que no decorrer da Primeira 

República usou a deportação como forma de reprimir as lutas dos trabalhadores no 

porto. Essa política foi mantida no Estado Novo, por Getulio Vargas, os estrangeiros 

eram deportados e os brasileiros enviados para a ilha dos Porcos. Ainda no governo 

Vargas, o novo Regulamento do Exercício da Profissão da Estiva e da Desestiva do 

Porto de Santos (art. 1º/5º, de 27 de junho de 1946) adotou algumas medidas, como 

destacam Aguiar, Junqueira e Freddo (2006): 

− Só poderão ser admitidos na estiva e nas docas, os trabalhadores 

brasileiros ou naturalizados: apenas em caráter excepcional poderão ser 

matriculados estrangeiros, sempre tendo em vista o tempo de domicílio e o 

de serviços já prestados; 

− As Delegacias de Trabalho Marítimo (DTM) ficam autorizadas a rever as 

matrículas já efetuadas de estivadores estrangeiros 
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Em 1905, ocorreu um movimento grevista de grandes proporções, que contou 

com a adesão do proletariado santista, dos gráficos de São Paulo e de um sindicato 

estivador do Rio de Janeiro. A greve foi realizada em resposta à recusa do setor da 

estiva em fornecer três turnos de serviço. A Internacional União Operária de 

orientação anarcossocialista, que coordenou a greve, foi fundada em 1904 e teve 

grande adesão por parte dos operários de Santos e, em poucos meses, conseguiu a 

adesão de um número de sócios superior a 10 mil (AGUIAR; JUNQUEIRA; 

FREDDO, 2006). 

Em 1908, houve uma nova greve dos operários da Cia. das Docas, 

reivindicando jornada de trabalho de oito horas e aumento salarial. A repressão, 

novamente, tomou a forma de uma guerra, com a participação de tropas do Exército 

e navios de guerra. O movimento grevista só foi debelado com a intervenção do 

Estado no papel de mediador (AGUIAR; JUNQUEIRA; FREDDO, 2006). 

Em 1912, os operários realizaram inúmeros protestos contra a inflação e o 

alto custo de vida. Os trabalhadores das Docas pararam por não terem recebido 

aumento salarial. A violência repressiva do governo voltou a se manifestar, com 

mais prisões e deportações de trabalhadores estrangeiros para reprimir o 

movimento. As reivindicações dos trabalhadores não foram atendidas. Em 1919, o 

movimento operário recuperou sua dinâmica, após um movimento grevista que, 

novamente, foi reprimido com grande violência pela polícia. Porém, naquele ano os 

operários conseguiram obter sua jornada de oito horas (AGUIAR; JUNQUEIRA; 

FREDDO, 2006). 

Ainda em 1919, ocorreu outro movimento com nova paralisação, por aumento 

salarial e outros benefícios relativos às condições de trabalho. A greve de dois 

meses foi derrotada, e a Companhia Docas de Santos substituiu seus 2.100 

trabalhadores por outros, que não participaram da greve. Ainda em 1919 foi fundada 

a Sociedade dos Estivadores de Santos (SES), tendo como eixo ideológico, o 

anarcossindicalismo. A ação do movimento dos trabalhadores portuários estava 

comprometida com questões do cotidiano do estivador, como salários, jornada e 

condições de trabalho, seguindo a ideologia e as estratégias de luta inspiradas no 

movimento anarquista. 

A partir de 1922, houve uma mudança radical na orientação ideológica da 

Sociedade dos Estivadores de Santos, abandonando o anarcossindicalismo e 
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assumindo o comunismo como ideologia oficial, concomitante à fundação do Partido 

Comunista e de seu reconhecimento oficial no mesmo ano. Nesse momento 

histórico, a cidade de Santos deu início a sua trajetória revolucionária comunista, 

sob a orientação do PCB. Entre os anos de 1930 até 1951, a cidade de Santos 

ressurgiu como a cidade de Prestes e o porto de Santos passou a ser conhecido 

como porto vermelho (TAVARES, 2001; SARTI, 1981 apud AGUIAR; JUNQUEIRA; 

FREDDO, 2006). 

Em 1926, a Sociedade dos Estivadores foi fechada por ação policial. Os 

trabalhadores fizeram várias tentativas de reabertura, e sua reorganização tomou 

forma de luta aberta, violenta, especialmente em 1929. Apenas em dezembro de 

1930, com a interferência de um membro da força pública do estado de São Paulo, 

Miguel Costa, então secretário de Segurança Pública do governo da revolução de 

São Paulo, já em plena luta violenta, a Sociedade dos Estivadores de Santos teve 

sua sobrevivência assegurada como associação da categoria, afastando as 

ameaças de fechamento. 

No entanto, as lutas internas no Sindicato dos Estivadores do Porto de Santos 

(SES), nem sempre foram provocadas pela ideologia política, mas pelo direito ao 

trabalho. As características do trabalho da estiva e a forma pela qual o trabalho era 

distribuído, sem regras objetivas, eram focos de conflitos permanentes entre os 

trabalhadores que, muitas vezes, recorriam à força policial para garantir a ordem, o 

que para eles significava o direito ao trabalho. O fato dos trabalhadores andarem 

armados agravava o problema de trabalho na estiva. Os grupos étnicos, religiosos e 

políticos, na análise do autor, se fechavam, dificultando a união dos trabalhadores 

em torno de uma ideologia política comum, acirrando ainda mais os conflitos 

internos. A partir de 1946, o Sindicato dos Estivadores passou a controlar totalmente 

a distribuição do trabalho no porto de Santos.  

Sintetizando, Gonçalves e Nunes (2008) observam que entre os anos de 1950 

e 1970, a Baixada Santista foi alvo de grandes investimentos nos setores de 

siderurgia e petroquímica, decorrentes da implantação e consolidação em Cubatão, 

da Refinaria Presidente Bernardes e a Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA), e 

que, juntamente com a industrialização do ABC, transformou o Porto de Santos em 

um dos elos da produção industrial paulista e nacional, exigindo novos investimentos 

para ampliar a capacidade operacional das instalações. 
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As décadas de 1960 e 1970 foram caracterizadas por pouca abertura política, 

determinando a segregação do porto, tanto em termos de espaço físico quanto de 

espaço político. Já na década 80, o porto passou a ser visto apenas como um 

equipamento de infraestrutura, planejado e gerenciado pelo Governo Federal, e as 

intervenções na administração das cidades e nos sindicatos dos trabalhadores foram 

as responsáveis por um distanciamento cada vez maior entre porto e cidades 

(GONÇALVES; NUNES, 2008). 

Contudo, na década de 80, o porto moderno passou a ser considerado no 

cenário internacional, um provedor de serviços diversos, agregando valor, o que não 

acontecia no Brasil.  

O porto de santos tem “importância central no desenvolvimento econômico da 

região” [...] (GONÇALVES; NUNES, 2008, p. 56). 

 

4.2 A modernização do porto de Santos  

 

Aguiar, Junqueira e Freddo (2006) referem que a modernização dos portos 

brasileiros, especialmente a do porto de Santos, foi uma resposta à demanda de 

inserção do país no processo de globalização mundial, inserida em uma economia 

globalizada. Entender a globalização como um processo multidimensional implica 

entendê-lo como vivência cotidiana da ação sem fronteiras que integra diferentes 

dimensões: econômica, da informação, tecnológica, ecológica, dos conflitos 

transculturais e da própria sociedade civil. A globalização desorganiza a ordem 

vigente e coloca novas demandas, transformando o cotidiano das nações, das 

organizações e das pessoas.  

Monié e Vidal (2006) relatam que a reforma portuária brasileira, juntamente 

com o aumento dos investimentos no sistema portuário, trouxe novas tendências 

relacionadas a formas de regulação, descentralização e modernização das 

infraestruturas e dos equipamentos, as quais, aparentemente, contribuíram para o 

aumento da eficiência das operações portuárias e consequente diminuição do custo 

dos serviços que era, até então, um dos mais elevados do mundo. 



 46 

Ainda segundo Monié e Vidal (2006), no ano de 1990, o sistema foi orientado 

e controlado pela Portobrás, que compreendia portos por ela administrados, portos 

administrados pelas companhias Docas, concessões estaduais, concessões 

particulares e terminais privados, sendo extinta pelo governo federal, do então 

presidente Fernando Collor de Mello. Com a sua extinção, deflagrou se uma crise no 

setor, durante a qual, as negociações e articulações políticas redundaram na 

promulgação da Lei n.º 8.630/93, que preconizou a modernização do setor. 

Para a sua formulação, aparentemente não foram consideradas as diferenças 

regionais e especificidades de cada porto, além de não se observar a definição de 

uma política de orientação geral para os portos. Na verdade, essa lei neutralizou 

todas as anteriores, confirmando-se a definição de um órgão regulador do sistema 

apenas no início da década seguinte, no ano de 2002, a Antaq — Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários (MONIÉ; VIDAL, 2006). 

O setor portuário e, mais especificadamente, o Porto de Santos são 
casos exemplares da reestruturação produtiva pela qual passou a economia 
brasileira. Até os anos 1980, a eficiência do setor portuário não estava na 
pauta, já que o estágio pouco desenvolvido do comércio exterior era 
compatível com o sistema portuário existente. O modelo econômico 
brasileiro era voltado para o mercado interno e os elos da cadeia produtiva 
eram abastecidos com baixo coeficiente de importações (COUTINHO, 1998 
apud VAZQUEZ; ASSUNÇÃO, 2011, p. 97). 

 

Nessa linha de raciocínio, Monié e Vidal (2006) relatam que entre os portos 

brasileiros, destaca-se o porto de Santos, o maior porto do Brasil, responsável pela 

movimentação de mais de 27% da carga transportada no país, com hegemonia 

reafirmada ao longo do tempo. Ele dispõe de uma rede de acessibilidade favorável e 

sua cadeia produtiva inclui elementos dentro e fora das fronteiras brasileiras. 

No entanto, prosseguem os autores supracitados, observa-se que os efeitos 

multiplicadores da atividade sobre a dinâmica da cidade aparentemente não 

condizem com a importância crescente do porto. Parte dessa situação é decorrente 

da radical transformação imposta ao setor, também sua desarticulação na 

formulação de uma agenda comum para a cidade ou mesmo região. As mudanças 

implementadas no porto com o Praps — Programa de Arrendamento e Parcerias do 

Porto de Santos ficou restrito ao ambiente do cais. 

O modelo portuário estatal desmoronou com a crise fiscal do Estado brasileiro 

na década de 1980 e o setor portuário passou por um processo de privatização, por 
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meio da concessão da operação aos terminais privados, propiciada pela Lei de 

Modernização dos Portos. Buscando aumentar a eficiência no setor, os portos 

brasileiros, que praticavam um modelo de complementaridade entre si, foram 

expostos a um modelo de concorrência que prioriza a competição entre os portos e 

dentro dos portos. A Lei de Modernização dos Portos no Brasil objetivou reduzir 

custos, aprimorar serviços e garantir a qualidade dos mesmos através da concessão 

da operação portuária para empresas privadas (VAZQUEZ; ASSUNÇÃO, 2011). 

A promulgação da Lei dos Portos permitiu ao sistema portuário brasileiro, em 

especial ao Porto de Santos, a superação de grandes desafios, tais como: 

reformular o sistema de gerenciamento das operações e da mão de obra, eliminar as 

interferências corporativas e burocráticas e estimular a modernização de instalações 

e equipamentos, através dos compromissos assumidos pela iniciativa privada nos 

contratos de arrendamentos de áreas portuárias (MONIÉ; VIDAL, 2006). 

Devido ao fato de o maior do Brasil, o Porto de Santos foi o que sofreu os 

maiores impactos com a promulgação da Lei dos Portos. 

O Porto de Santos, mais uma vez, foi pioneiro ao desenhar uma nova etapa e 

implantar o processo de modernização de forma acelerada. Para tal, a CODESP 

desenvolveu um programa de arrendamentos de áreas, visando uma transformação 

profunda no porto: redução de seus custos logísticos, aumento da movimentação e 

melhoria da qualidade de serviços. Porém, em 1998, a CODESP deixou de atuar 

como operadora portuária, resultando no desligamento dos trabalhadores vinculados 

à estatal, o que foi obtido, em grande parte, através dos Planos de Demissão 

Voluntária – PDV”S. Em Santos, um dos reflexos do início da modernização foi a 

demissão em massa de trabalhadores vinculados à CODESP (GONÇALVES; 

NUNES, 2008). 

Através de negociações e da participação de todos os segmentos envolvidos 

com a administração e as operações, as etapas mais difíceis previstas nesse projeto 

foram vencidas, preparando o Porto para um salto de mais de 100% de crescimento 

em sua movimentação física nos últimos 10 anos, atendendo à enorme demanda do 

comércio exterior e dotando-o de um potencial para operar até 115 milhões de 

toneladas de cargas ao ano. 
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Gonçalves e Nunes (2008, p. 69) lembram que em relação ao sistema 

portuário, a “Lei 8.630/1993, estabeleceu nova forma de organização e 

funcionamento dos portos”, propiciando condições de maior eficácia, porém, 

exigindo um maior comprometimento e participação dos agentes, refletindo em um 

ganho de cidadania. 

A referida Lei, conforme já citado no decorrer desse trabalho, foi o marco 

jurídico da modernização dos portos no Brasil, representando uma ruptura com o 

sistema legal anterior. No ano de 1994 teve início o funcionamento do OGMO e, no 

ano seguinte foi criado o Grupo Executivo para Modernização dos Portos (GEMPO), 

para implementar e monitorar o programa de modernização portuária, por meio de 

medidas para concessões e arrendamentos de áreas portuárias e com a adoção de 

providências relacionadas ao novo ordenamento das relações entre os 

trabalhadores e os usuários dos serviços portuários (GONÇALVES; NUNES, 2008). 

Em 1996, prosseguem Gonçalves e Nunes (2008), com o término do 

monopólio dos sindicatos dos trabalhadores na intermediação da mão de obra 

avulsa e o papel passou a ser exercido pelo OGMO, os operadores passaram a 

poder contratar trabalhadores com vínculo empregatício, porém, ainda havia um 

grande contingente de trabalhadores portuários com expectativa de trabalho. 

Em 1997, iniciaram-se as primeiras privatizações de terminais de contêineres 

no Porto de Santos, trazendo novos operadores ligados ao grande capital nacional e 

internacional, estabelecendo-se uma nova forma de relação com os trabalhadores 

(GONÇALVES; NUNES, 2008). 

A Lei de Modernização dos Portos criou o espaço político necessário para a 

concretização desse processo, o qual se constitui como o Conselho de Autoridade 

Portuária. A CAP do Porto de Santos tem importância reconhecida enquanto espaço 

de negociação e de representação. A instituição da CAP em cada porto organizado 

está prevista no artigo 30 da Lei 8.630/1993, cabendo a ele promover ações que se 

caracterizam pelos impactos econômicos ambientais e sociais (GONÇALVES; 

NUNES, 2008). 
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4.3 O OGMO do porto de Santos 

 

O OGMO, conforme abordado no decorrer desse trabalho, significou uma das 

principais mudanças decorrentes da Lei de Modernização dos Portos, sendo criado 

em todos os portos do país. O OGMO do Porto de Santos teve o seu primeiro 

estatuto social aprovado em 27 de dezembro de 1994 (VAZQUEZ; ASSUNÇÃO, 

2011). 

Essa entidade civil e sem fins lucrativos, tem suas funções definidas pelo 

artigo 25º da lei 8.630, já descrito anteriormente: administrar o fornecimento da mão 

de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso; manter, com 

exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador; 

promover o treinamento e a habilitação profissional do trabalhador portuário, 

inscrevendo-o no cadastro; selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso; 

estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro 

do trabalhador portuário avulso; expedir os documentos de identificação do 

trabalhador portuário; 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 

(VAZQUEZ; ASSUNÇÃO, 2011).  

O OGMO rompeu com o monopólio e o poder dos sindicatos na contratação 

dos trabalhadores avulsos, além de outros serviços, que eram atribuídos aos 

sindicatos, foram repassados ao OGMO, tais como: folhas de pagamento pelo 

trabalho portuário, 13º salário, férias, salário família, recolhimentos do FGTS, INSS e 

Imposto de Renda, pensões alimentícias, repasses dos valores dos vales-refeições, 

entrega de vale transporte. As relações de trabalho foram profundamente alteradas 

nas empresas estatais que foram privatizadas. O caso do Porto de Santos confirma 

esta tendência. 

As principais atribuições do OGMO-Santos são: 

− Administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do 

trabalhador portuário avulso; 

− Manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro 

do trabalhador portuário avulso; 



 50 

− Promover o treinamento e a habilitação profissional do trabalhador 

portuário, inscrevendo-o no cadastro; 

− Selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso; 

− Estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao 

registro do trabalhador portuário avulso; 

− Expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário; 

− 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.  

O OGMO-Santos permite o acompanhamento de suas funções pelo colegiado 

de diretores, sem que um alto executivo do setor tenha que, individualmente, 

sacrificar a sua rotina profissional. 

Em abril de 2010, foram aprovadas mudanças no Estatuto Social do OGMO-

Santos, em Assembleia Geral Extraordinária. Desde então, o cargo de Diretor 

Presidente foi extinto.  
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5 CONCLUSÃO  

 

Com base na literatura consultada, constatou-se que a Lei nº 8.630/93 

inaugurou um novo modelo de gestão para promover a modernização da 

infraestrutura portuária, voltando-se para a reformulação do sistema de 

gerenciamento das operações portuárias e da mão de obra, com a intermediação do 

OGMO, órgão a serviço dos operadores portuários que tem como tarefa administrar 

a força de trabalho avulsa. A partir de então, profundas e significativas mudanças 

ocorreram na estrutura do porto organizado, como também na sua dinâmica. 

A criação da Lei dos Portos pôs fim ao monopólio das operações do porto de 

Santos. A partir de então, o setor portuário assumiu novos contornos, passando por 

profundas mudanças não só na estrutura do porto organizado, como também na sua 

dinâmica, além da criação de novas regras. Em Santos, o registro e cadastro dos 

trabalhadores portuários no OGMO só tiveram início em abril de 1996, três anos 

após a promulgação da Lei. 

A Lei em estudo estabeleceu ainda que, apenas em casos de acordo coletivo 

de trabalho no porto, entre trabalhadores e quem contrata seus serviços, não haverá 

intervenção do OGMO nas relações capital-trabalho. O OGMO assumiu a gestão da 

mão de obra portuária instituindo uma nova dinâmica no porto de Santos, dando 

uma nova forma ao porto organizado. 

Os autores consultados deixam claro que a modernização das atividades 

portuárias a partir da introdução das mudanças processadas no Porto de Santos 

tornou-o mais eficiente, requerendo, além da revitalização das áreas portuárias para 

o melhoramento da relação entre porto e cidade, novas formas de gestão e 

administração dos serviços portuários que tenham como resultado maior 

produtividade e redução de custos. 

A realização deste estudo no que se refere a sua relevância científica e 

acadêmica, situa-se na importância crescente de se promover melhoria das 

condições e oportunidades de trabalho portuário. Portanto, a expectativa é de que 

este estudo sirva de subsídio para um posterior aprofundamento das investigações, 

acompanhamento da legislação, conquistas desses profissionais e busca de novas 

informações acerca da temática. 
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Em síntese, essa breve abordagem sobre a modernização do Porto de Santos 

a partir da Lei 8.630 e o papel do OGMO na gestão de mão de obra do trabalho, 

permite afirmar que a Lei em comento operou profundas mudanças no setor, além 

de estabelecer um marco regulatório para o setor portuário, até então regido por leis 

e políticas ultrapassadas. 

O crescimento do setor e a consequente intensificação do trabalho, 

exigências constantes de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho das 

atividades, entre outros, fazem parte do cotidiano dos portuários. Contudo, a 

literatura consultada deixa margens para questionamentos envolvendo a adequação 

e eficiência das atribuições do OGMO, sendo que seu desempenho na 

administração da força de trabalho avulso é considerado insatisfatório, sob o ponto 

de vista de alguns teóricos.  

Conclui-se que a reforma portuária configurou-se como um movimento 

desencadeado não apenas pela necessidade de modernização do trabalho 

portuário, mas também pela necessidade de inovação tecnológica e de mudanças 

na gestão da mão de obra, considerada o principal entrave da modernização do 

setor. Ocorreu, ainda, uma sólida expansão da atividade portuária, porém, os 

trabalhadores portuários sofreram sensíveis perdas salariais. 
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ANEXO A - LEGISLAÇÃO 
 
 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Centro de Documentação e Informação 

 

LEI Nº 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. 

 

CAPÍTULO I 

DA EXPLORAÇÃO DO PORTO E DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS 

Art. 1º Cabe à União explorar, diretamente ou mediante concessão, o porto 

organizado.  

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

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 União, cujo tráfego e operações 

portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária; (Inciso com 

redação dada pela Lei nº 11.314, de 3/7/2006) 

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

destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, realizada no porto organizado 

por operadores portuários; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.314, de 

3/7/2006) 

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, 
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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.  

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. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.314, 

de 3/7/2006) 

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; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.518, de 

5/9/2007) 

VII - 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 interior. (Inciso acrescido pela Lei nº 

11.518, de 5/9/2007) 

§ 2° 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 públicos.  

Art. 2º A prestação de serviços por operadores 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. 3º Exercem suas funções no porto organizado, de forma integrada e harmônica, 

a Administração do Porto, denominada autoridade portuária, e as autoridades 

aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima.  

 

 

 

 



 57 

CAPÍTULO II 

DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

 

Art. 4º Fica assegurado ao interessado o direito de construir, reformar, ampliar, 

melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, dependendo:  

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. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.518, de 5/9/2007) 

§ 1° A celebração do contrato e a autorização 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 de 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. (Alínea acrescida pela Lei nº 

11.314, de 3/7/2006)  

d) Estação de Transbordo de Cargas. (Alínea acrescida pela Lei nº 11.518, de 

5/9/2007) 

§ 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. (Parágrafo 

com redação dada pela Lei nº 11.518, de 5/9/2007) 
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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 consequente 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 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;  
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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 anterior somente se aplica aos contratos 

para exploração de instalação portuária de uso público.  

§ 6° Os investimentos realizados pela arrendatária 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.518, de 5/9/2007) 

Art. 5º O interessado na construção e exploração 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 refere 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 recurso não ser decidido nos prazos de trinta 

dias e sessenta dias, respectivamente, fica facultado ao interessado, a qualquer 
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tempo, considerá-lo indeferido, para fins de apresentação do recurso a que aludem 

os parágrafos anteriores.  

Art. 6º 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 cargas 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 deste artigo ficarão sujeitas à fiscalização 

das autoridades aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima.  

Art. 7º (VETADO)  
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CAPÍTULO III 

DO OPERADOR PORTUÁRIO 

 

Art. 8º Cabe aos operadores portuários a realização das operações portuárias 

previstas nesta Lei.  

§ 1° É dispensável a intervenção de operadores 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;  

c) peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos e abastecimento de 

embarcações;  

IV - relativas ao abastecimento de aguada, combustíveis e lubrificantes à 

navegação.  
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§ 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. 9º A pré-qualificação do operador portuário 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 referidas no caput deste artigo devem obedecer 

aos princípios da legalidade, moralidade e igualdade de oportunidade.  

§ 2° A Administração do Porto terá trinta dias, contados do pedido do interessado, 

para decidir.  

§ 3° Considera-se pré-qualificada como operador 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;  

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 
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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.  

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.  
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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 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;  
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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.  

§ 1° O órgão não responde pelos prejuízos causados 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 recorrer à arbitragem de ofertas finais.  

§ 2° Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência de qualquer 

das partes.  
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§ 3° Os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo entre as partes e o laudo 

arbitral proferido para solução da pendência possui força normativa, 

independentemente de homologação judicial.  

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 por 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 social, 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.  
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CAPÍTULO V 

DO TRABALHO PORTUÁRIO 

 

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 do 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.  

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.  
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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 Portuária:  

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;  

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;  
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XVI - pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse do porto.  

§ 2° Compete, ainda, ao Conselho de Autoridade 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 que se refere o inciso XIV do § 1° deste 

artigo será indicado pelo 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;  

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. 



 70 

§ 1° Para os efeitos do disposto neste artigo, os membros do Conselho serão 

indicados: 

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 designados pelo ministério competente para 

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

§ 3° Os membros do conselho não serão remunerados, considerando-se de 

relevante interesse público os serviços prestados.  

§ 4° As deliberações do conselho serão tomadas 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 baixadas 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 

DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO ORGANIZADO 

 

Art. 33. A Administração do Porto é exercida diretamente pela União ou pela 

entidade concessionária do porto organizado.  
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§ 1° Compete à Administração do Porto, dentro 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;  

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 
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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 anterior 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 deste artigo, as autoridades no porto devem 

criar mecanismo permanente de coordenação e 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 coordenação:  

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;  
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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.  

 

SEÇÃO III 

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 - (Revogado pela Medida Provisória nº 497, de 27/7/2010, convertida na Lei nº 

12.350, de 20/12/2010) 

VII - proceder à apreensão de mercadoria em situação irregular, nos termos da 

legislação fiscal aplicável;  
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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;  

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.  

§ 1º 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.  

§ 2º No exercício de suas atribuições, a autoridade 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.  

. 
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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;  

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.  

§ 1º Os regulamentos do porto não poderão definir infração ou cominar penalidade 

que não esteja autorizada ou prevista em Lei.  

§ 2º Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, 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;  
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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, cumulativamente, as penas a elas 

cominadas, se as infrações não forem idênticas.  

§ 1° Quando se tratar de infração continuada 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 infrações 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.  

. 
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CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 45. O operador portuário não poderá locar ou tomar mão-de-obra sob o regime 

de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974). 

Art. 46. (Vetado). 

 

CAPÍTULO VII 

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.  
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Art. 52. (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.  

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 acordos 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 artigo a multifuncionalidade deve abranger as 

atividades de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância 

de embarcações e bloco.  

§ 3° Considera-se:  
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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;  

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.  
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Art. 59. É assegurada aos trabalhadores portuários avulsos que requeiram o 

cancelamento do registro nos termos do artigo anterior:  

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 surtirá 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, mediante 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.  

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.  
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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 importará 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 sujeita à correção monetária, juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês e multa de 20% (vinte por cento) sobre a importância 

devida.  

§ 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;  
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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 poderão ser aplicados em títulos públicos 

federais ou em outras operações aprovadas pelo Ministro da Fazenda.  

§ 3° O fundo terá como gestor o Banco do Brasil 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.  

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 junho 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 

fevereiro 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, 
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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 30 de 

dezembro de 1970; as Leis n° 6.222, de 10 de julho de 1975 e 6.914, de 27 de maio 

de 1981, bem como as demais disposições em contrário.  

Brasília, 25 de fevereiro de 1993; 172° da Independência e 105º da República.  
ITAMAR FRANCO  

Alberto Goldman. Walter Barelli  


