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RESUMO 
 
 

O presente trabalho trata dos aspectos teóricos e conceituais sobre a 
inserção da multifuncionalidade na formação de competências do trabalhador 
portuário avulso no Porto de Santos, o qual na atualidade vem sendo estudado tanto 
em âmbito acadêmico quanto empresarial, visto que a formação de competências 
multifuncionais tornou-se uma necessidade a partir dos impactos provocados pelo 
processo de modernização dos portos. Entende-se como trabalhador portuário 
avulso multifuncional às pessoas em si, que adquirem um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e experiências pessoais para desenvolver qualquer 
atividade de trabalho no porto. Para fundamentar este estudo se buscou temáticas 
como: multifuncionalidade, sendo está um dos marcos na história do 
desenvolvimento do trabalhador portuário; as características do trabalhador 
portuário avulso, imprescindível para conhecermos o perfil dos trabalhadores que 
movimentam o porto; outra temática foi também a formação de competências, a qual 
permeia, na contemporaneidade, o fortalecimento de uma nova cultura, a de 
agregação de valor para o porto por intermédio das pessoas, visto que passaram a 
ser reconhecidas como diferencial competitivo para o mundo dos negócios. O 
objetivo da pesquisa foi analisar os aspectos teóricos e conceituar sobre a inserção 
da multifuncionalidade no perfil do trabalhador portuário avulso no porto de Santos.  
Como procedimento metodológico, o trabalho empregou um estudo exploratório, 
aplicando o método da pesquisa bibliográfica proporcionando elementos que 
fundamentaram teoricamente sobre a formação de competências; a 
multifuncionalidade; o porto de Santos e as características do trabalhador portuário 
avulso. O lócus da pesquisa foi o porto de Santos/SP, que é o maior porto do Brasil 
e possui o maior contingente de trabalhadores portuários avulsos do sistema 
portuário nacional. Os resultados apresentados permitiram inferir que apesar de 
existir diferenças entre operadores portuários e trabalhadores, quanto à 
complexidade do assunto, eles compactuam percepções semelhantes sobre o tema.  
 
Palavras-Chave: Multifuncionalidade. Competências. Trabalhador portuário. 

 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This paper deals with the theoretical and conceptual aspects of the insertion of 
multifunctional skills training of temporary port workers at the Port of Santos, which 
today has been studied both in the academic and corporate, as the multifunctional 
skills training has become a necessity from the impacts caused by the process of 
modernization of ports. It is understood as a temporary port workers multifunctional 
people itself, acquiring a body of knowledge, skills and experiences to develop any 
work activity at the port. To substantiate this study sought to topics such as: multi-
functionality, and is one of the milestones in the history of the development of port 
worker, features of a temporary port workers, essential to know the profile of workers 
that move the port, another theme was also the formation of skills, which permeates, 
nowadays, the strengthening of a new culture, to add value to the port through 
people since come to be recognized as a competitive advantage for the business 
world. The objective of the research was to analyze and conceptualize the theoretical 
aspects of the insertion of multifunctionality in the profile of temporary port workers at 
the Port of Santos. As methodological procedure; work employed an exploratory 
study using the method of literature that can provide factors justifying theoretically 
about skills training; multifunctionality, the port of Santos and the characteristics of 
the temporary port workers. The locus of the research was the port of Santos / SP, 
which is the largest port in Brazil and has the largest contingent of temporary workers 
as the national port system. The presented results allowed us to infer that although 
differences exist between port operators and workers, as the complexity of the 
subject, they had similar perceptions on the issue. 
 

Keywords: Multifunctionality. Skills; Dock worker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMÁRIO 
 
 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................9 

1. FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ................................................................13 

2. AS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO .........17 

3. A MULTIFUNCIONALIDADE...........................................................................29 

3.1 Trabalhador Portuário Multifuncional..............................................................29 

4 METODOLOGIA..............................................................................................35 

4.1 Procedimentos Metodológicos........................................................................35 

4.2 Contextualização do lócus..............................................................................36 

4.2.1 O Porto de Santos: .........................................................................................37 

4.2.2 Lei de Modernização dos Portos ....................................................................39 

4.3 Coleta de Dados.............................................................................................42 

4.3.1 Resultados......................................................................................................43 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................47 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................50 

ANEXOS ...................................................................................................................53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

  O crescimento populacional, atrelado a um aquecimento industrial, que 

funciona a todo vapor e a qualquer custo, implicará a necessidade de novos modais 

operacionais com recursos ágeis e eficazes, também exigindo uma mão de obra 

eficiente e preparada para atender as necessidades das intensas mudanças globais. 

 Nunca foi tão discutido e exaustivamente debatido o tema Trabalho por 

Competências. A discussão se alastra por meio dos braços acadêmicos e pelos 

setores empresariais públicos e privados, vias nacionais e internacionais.  

  A busca frenética por um trabalhador que reúna conhecimentos técnicos, 

capacidade progressiva e coragem para decisão, sem duvida nenhuma é o grande 

desafio para o novo modelo no mercado de trabalho no cenário mundial e, 

principalmente, para o Trabalhador Portuário Avulsos do Porto de Santos – TPA. 

  O Porto de Santos, que abaixo será apresentado, nas últimas décadas tem 

chamado atenção do Brasil e do Mercado Internacional, mediante o seu 

desenvolvimento e crescimento operacional, precisa urgentemente capacitar os seus 

trabalhadores portuários avulsos, pois são esses que operacionalizam e manuseiam 

as diversas cargas com alto valor agregado, bem como, os mais preciosos 

equipamentos portuários tecnologicamente avançados e grande valor. 

  Convém salientar que a função TPA, faz parte de um processo evolutivo no 

porto de Santos, quando a administração do trabalho portuário, em grande parte sob 

a gestão da Cia. Docas de Santos (CDS), pertencente às famílias Gaffrée e Guinle, 

sofreu momentos de interrupções administrativas, com as intervenções militares de 

1930, 1932 (revolução constitucionalista) e do movimento de 1964. 

  A organização do trabalho portuário na faixa do cais poderá ser mais bem 

entendida se estudada sob o ponto de vista histórico:  da organização da Cia. Docas 

de Santos (CDS), em  3 de novembro de 1892  até 1930, quando a CDS perdeu 

para o Sindicato dos Estivadores de Santos (SES) o mercado de trabalho e as 

operações de estivagem e desestivagem das cargas no porão e no convés dos 

navios, passando a administrar basicamente as operações, realizadas em terra. 

(SILVA, 1995); a partir de 1930 até os anos 60, quando o trabalho avulso se 
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consolidou em torno dos sindicatos, preponderando nesse período os conflitos de 

gestão entre os sindicatos e a CDS; o período pós-64 até 7 de novembro de 1980, 

quando foi assinado o Termo de Entrega de bens móveis e imóveis do patrimônio do 

porto de Santos, transferindo ao poder público todo o acervo, instalações e pessoal 

da Companhia Docas de Santos, pondo fim a concessão de 90 anos;  e o período 

contemporâneo, a partir do fim da concessão, quando a estrutura e a organização 

do trabalho avulso foi, pouco a pouco, sendo reavaliada e alterada, culminando com 

a promulgação da Lei 8630 de Modernização dos Portos, em 1993, que deu à 

administração do trabalho portuário, as feições atuais. 

  Modernizar portos envolve não só atualizar a base tecnológica estrutural, 

composta por guindastes com controles numéricos, esteiras rolantes e sugadores a 

vácuo para movimentação de graneis sólidos, instalações refrigeradas e 

movimentadoras de granéis líquidos, mas, também, requalificar a mão de obra de 

apoio e de gestão, devidamente apoiadas por modernos sistemas de informações e 

controle. 

  Em 25 de fevereiro de 1993 foi promulgada a Lei 8.630 que dispõe sobre o 

regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e 

da outras providências, também conhecida como: Lei de Modernização dos Portos 

(LMP). Essa lei em sua íntegra está disposta em anexo. 

  Essa lei revogou quase toda legislação portuária anterior, além de revogar 

também parte da legislação trabalhista, no tocante ao Trabalhador Portuário Avulso, 

e instituiu um novo regime jurídico tanto para a exploração das operações portuárias 

quanto às relações trabalhistas específicas para o setor portuário.  

  Desde então, o sistema portuário passou por um processo de desafios 

contínuos, entre os quais se podem mencionar os avanços tecnológicos, com a 

adoção de novos equipamentos, novas práticas operacionais, nova legislação, entre 

tantos outros que surgem dia após dia.   

 Algumas operadoras portuárias tais como Santos Brasil, Libra Terminais, 

Tecondi, Rodrimar, que empregam milhões na modernização dos equipamentos 

poderiam alegar que para operar os modernos, complexos e caros maquinários, de 

movimentação de carga, seria necessário que o trabalhador fosse apropriadamente 

treinado. Assim, com a chegada destes equipamentos comprados, então, pelos 
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novos operadores portuários, surgiriam também algumas perguntas importantes, tais 

como: Quem irá operar esses equipamentos tão caros? Quem está qualificado para 

manusear equipamentos tão avançados tecnologicamente? Qual será a formação 

profissional exigida para o manuseio dos equipamentos? Onde será feita essa 

qualificação? Quem será responsável pela formação profissional desse trabalhador? 

  Assim, em meio a tantas discussões, é possível prospectar que surgirá um 

personagem que se torne um símbolo para o sucesso na implantação plena dessa 

lei: o trabalhador portuário multifuncional, como sugere o artigo 57 da LMP. 

Certamente, este é um artigo que ainda gera muita controvérsia, por se tratar de um 

assunto complexo por natureza, e de difícil solução prática.   

  Multifuncionalidade, na definição de autores como Mazzilli e Agra (1998) seria 

a composição de atividades não necessariamente de mesma natureza técnica que, 

em uma fase anterior à mudança na organização do trabalho, tinham suas 

execuções ligadas a postos diferentes. Para tal, o trabalhador deve estar preparado 

e qualificado com novas competências necessárias à execução das tarefas dentro 

deste novo perfil. 

 Já para Gonçalves e Nunes (2008), o trabalhador multifuncional ou polivalente 

precisa ser essencialmente, generalista, ou seja, adotar um perfil diferenciado para a 

execução de todas as tarefas que se apresentam nas novas realidades, tal qual a 

portuária com seus novos equipamentos e características funcionais. 

  Essa questão da multifuncionalidade ainda continua sendo polemica e mesmo 

depois de 19 anos de implantação da Lei de Modernização dos Portos, ainda não 

houve nenhum avanço significativo. Algumas particularidades, próprias do setor 

portuário, são essenciais para conhecermos a necessidade de implantação da 

multifuncionalidade do trabalho portuário previsto na Lei de Modernização dos 

Portos. 

  A relevância desse assunto está atrelada a necessidade da busca de 

soluções para o aumento da produtividade das operações portuárias no Porto de 

Santos, mediante a qualificação profissional dos trabalhadores portuários. 

  Esse Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), voltado para MBA em Gestão 

de Pessoas no Ambiente Portuário, vem com o propósito de responder ao seguinte 

questionamento: Existe convergência nos aspectos teóricos e conceituais quanto a 
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inserção da multifuncionalidade na formação de competências do trabalhador avulso 

no Porto de Santos? Este questionamento justifica o interesse em pesquisar o tema 

proposto. A opção pelo Porto de Santos se deu em virtude de o mesmo ser 

considerado dentro do Sistema Portuário Nacional, o maior porto. 

  Como objetivo geral esse estudo não tem como foco principal dissertar sobre 

movimentação de cargas, mas sim, traçar a análise dos aspectos teóricos e 

conceituar sobre a inserção da multifuncionalidade no perfil do trabalhador portuário 

avulso. Já com relação aos objetivos específicos, pretende: identificar as vantagens 

da inserção da multifuncionalidade no perfil do trabalhador portuário avulso; 

identificar as limitações da inserção da multifuncionalidade no perfil do trabalhador 

portuário avulso; identificar o perfil do trabalhador portuário avulso e fornecer 

subsídios para aprofundamentos dos estudos sobre a inserção da 

multifuncionalidade. 

  Para que esses objetivos pudessem ser atingidos o presente estudo utilizou 

como metodologia uma pesquisa exploratória, empregando o método de pesquisa 

bibliográfica.  

  Portanto, a pesquisa bibliográfica pode proporcionar elementos que 

fundamentaram teoricamente sobre a formação de competências; a 

multifuncionalidade; o porto de Santos e as características do trabalhador portuário 

avulso.  

  Esse trabalho está organizado por esta parte introdutória mais quatro 

capítulos e suas considerações finais. O capítulo 1 disserta sobre a formação de 

competências. A seguir, no capítulo 2, são apresentadas as características do 

trabalhador portuário avulso. Na sequencia, o capítulo 3, aborda a 

multifuncionalidade, teor central do presente estudo. Já o capítulo 4 contempla os 

aspectos metodológicos, com a contextualização do lócus da pesquisa que atingiu o 

Porto de Santos. Dessa forma, foi possível analisar as vantagens e limitações da 

inserção de competências multifuncionais, para a formação do trabalhador portuário 

preconizado na Lei de Modernização dos Portos há 19 anos, assim como pode 

distinguirá as categorias que compõem o trabalho portuário e analisar quais as 

alternativas existentes na atualidade para o desenvolvimento profissional do 

trabalhador portuário avulso, especificamente no Porto de Santos.  
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1. FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

  Nos últimos anos, o tema competência entrou para a pauta das discussões 

acadêmicas e empresariais, associado a diferentes instâncias de compreensão: no 

nível da pessoa (a competência do indivíduo), das organizações (as core 

competences) e dos países (sistemas educacionais e formação de competências). 

  Nessa vertente Eboli (2004) explica que, de modo simplificado, o 

entendimento de competência é resultante de três fatores básicos, que formam a 

sigla CHA: Conhecimentos: relacionam-se aos conceitos e técnicas (o saber fazer); 

Habilidades: representam aptidão e capacidade de realizar, relacionadas à 

experiência e ao aprimoramento progressivo (o poder fazer); Atitudes: apresentam a 

postura e o modo pelo qual as pessoas agem e procedem (o querer fazer). 

  Na mesma vertente de Éboli, Dutra (2008), ampliando a visão de 

competências para além de um estoque de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

chegando à entrega de valor mediante o uso consciente das competências.  

  Para o autor, de pouco adianta ter as competências, haja vista que para a 

organização, o que realmente importa é o resultado oriundo da aplicação prática 

destas competências, agregando valor e contribuindo efetivamente para as 

vantagens competitivas da empresa.  

  Uma maneira encontrada por Dutra (2008) para explicar a diferença entre “ter” 

o CHA, que significa conhecimentos, habilidades e atitudes, e agregar valor 

“através” (ênfase do autor) do CHA é diferenciar dificuldade e complexidade, em 

relação à execução de atividades. Uma tarefa difícil exige ter conhecimento, 

habilidades e tomar atitudes para resolvê-la. Já uma atividade complexa necessita 

uma grande capacidade de lidar com diversas variáveis, integrando seus 

componentes de CHA e tendo que articular novas soluções para as quais ele talvez 

não tivesse se programado. Essa maior aplicação cognitiva e foco na entrega de 

valor extrapolam o simples conceito de se acumular competências. Para cumprir tal 

papel, o desenvolvimento pessoal é de fundamental importância dentro das 

atividades de gestão de pessoas. 
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  Todavia, Eboli (2004) entende que, com a gestão do conhecimento é possível 

construir as competências críticas (aquelas que irão diferenciar a empresa 

estrategicamente). Para a autora, implantar um sistema de educação corporativa 

significa aumentar a inteligência da empresa através da implementação de um 

modelo de gestão de pessoas e da gestão do conhecimento. Ela sustenta que, para 

tanto, é essencial a criação de um ambiente e uma cultura empresarial cujos 

princípios e valores disseminados sejam propícios ao processo de aprendizagem 

ativa e contínua, que desperte nas pessoas a postura do autodesenvolvimento e 

favoreça a formação e a atuação de lideranças educadoras. 

  Enquanto a gestão do conhecimento corresponde a um modelo gerencial 

adotado pela empresa, a aprendizagem organizacional pode ser considerada como 

uma das metodologias a ser aplicada. Seguindo este neologismo de Fleury (2001), 

as competências podem ser consideradas como a matéria-prima a ser beneficiada. 

A competência pode ser baseada em diferentes estâncias de compreensão: pessoal, 

que são as competências do indivíduo, organizacional ou essencial, também 

conhecida como core competences, e nacional, que são os sistemas educacionais e 

formação de redes de competências. 

  Considerando que as competências individuais serão tratadas com maior 

detalhe a seguir, e que as ditas competências nacionais fogem do escopo desta 

pesquisa, permanece necessário um maior aprofundamento quanto ao entendimento 

sobre as competências essenciais. São as competências da organização, também 

chamadas de competências de gestão ou core competences, termo este cunhado 

por Prahalad e Hamel (2005). Para estes autores, a competência essencial resulta 

da combinação de três fatores: recursos, capacidades e competências. Como 

recursos entendem-se tanto os tangíveis, ou seja, os patrimoniais, quanto os 

intangíveis, que são os processos e conhecimentos técnicos e gerenciais. Como 

capacidade entende-se a habilidade da organização de ocupar, utilizar e explorar 

tais recursos. 

  Entretanto, Dutra (2008) recorda que até poucas décadas atrás o termo 

competência era discutido principalmente por psicólogos e educadores; atualmente, 

faz parte também de discussões acadêmicas e empresariais. 
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  Nesse sentido, a linha seguida por psicólogos e educadores, segundo 

Charlier (2001), sustenta que as competências profissionais na educação constituem 

um conjunto com três elementos indissociáveis: o Trinômio projetos-atos-

competências. Como projetos entendem-se os objetivos estabelecidos para a ação; 

atos são as condutas apresentadas, enquanto competências são os saberes, as 

representações, as teorias pessoais e os esquemas de ação mobilizados para 

resolver problemas em situação de trabalho. Para a autora, as competências são 

significativas apenas quando se traduzem em atos e quando tais atos orientam-se 

de acordo com os projetos assumidos. 

  Complementando Charlier, Dutra (2008) destaca que competências ao 

mesmo tempo podem ser pessoais e organizacionais. O autor dedicou-se a levantar 

dados sobre a evolução do conceito de competência, identificando que David 

McClelland, nascido em 1917, e falecido em 1998, foi um americano, teórico da 

psicologia, reconhecido por seu trabalho em motivação do sucesso e consciência, e 

teve participação na criação do sistema de placar para o Thematic Apperception 

Test. Recebeu um bachalerado em artes pela Wesleyan University em 1938, e 

recebeu seu PhD da Yale University, e lecionou na Connecticut College e na 

Wesleyan University antes de se juntar à Harvard University em 1956, onde 

trabalhou por 30 anos, como chairman do Departamento de Relações Sociais. 

Mudou-se para a Boston University em 1987, onde recebeu o prêmio da American 

Psychological Association por Distintas Contribuições Científicas, em 1973, foi o 

primeiro a propor de forma estruturada um conceito de que competência era 

consiste em um conjunto de conhecimentos e habilidades acumulados em uma 

pessoa, se tornando um fator importante no processo de seleção em uma 

organização. 

  Richard E. Boyatzis, professor de comportamento organizacional, psicologia e 

departamentos de ciências cognitivas da Universidade Case Western Reserve, 

aplicando sua Teoria Mudança Intencional (TIC) e Teoria da Complexidade, em 

1982, expandiu o entendimento sobre o conceito de competências, a partir da 

caracterização da demanda de cargos, procurando fixar ações ou comportamentos 

efetivos esperados.  

  Conforme Lei et al. (2001), as características setoriais influenciam 

diretamente as estratégias empresariais, resultando na modelagem desta última, 
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quando bem alinhada às suas forças e às oportunidades do ambiente competitivo. 

Contudo, estes autores chamam a atenção para uma relevante fonte interna de 

influência estratégica, ou seja, a aprendizagem e a acumulação de ativos 

intangíveis. A explicação desta nova força causal concentra-se na potencial 

habilidade das pessoas em desenvolver novos produtos e processos. A maneira 

com que a empresa gerencia tal potencial pode tornar-se boa vantagem competitiva. 

Ainda de acordo com os autores, caracteriza-se como competência essencial de 

uma empresa o seu conjunto central de insights de definição e solução de 

problemas, desenvolvido por meio de um peculiar processo idiossincrático de 

aprendizagem.  

 Esta contextualização se aplicada ao ambiente portuário remete à reflexão, 

quanto ao trabalhador portuário avulso já possua ou, ainda não, o perfil desejado 

para o trabalho multifuncional. 

No capítulo seguinte é possível a partir das características do trabalhador 

portuário avulso que serão apresentadas, aprofundar as reflexões sobre a inserção 

ou não da multifuncionalidade neste profissional. 
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2. AS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO 

 

 A regulamentação do trabalho portuário e a concessão para exercer o sistema 

closed shop, ou seja, o controle sindical da distribuição do trabalho fundamenta uma 

política de favoritismos, que no entender de SILVA (2004) tinham as bases sociais 

de sustentação alicerçadas em vínculos pessoais criados e fortalecidos por relações 

de clientela. Essas características formariam uma categoria corporativa, nepotista, 

mafiosa e corrupta composta por homens movidos pelo instinto de conservação, 

foram atribuídas em 1943, por meio do Decreto-Lei nº 5.452, conhecido como 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em seu Título III, denominado Das 

normas especiais da tutela do trabalho, Capítulo I, Das disposições especiais sobre 

duração e condições de trabalho, Seção VIII, Dos serviços da estiva, a CLT 

regulamenta o serviço de estiva. Nos artigos 254 a 284, a CLT define o que são 

serviços de estiva, quem os executa a quem cabe fiscalizar estes serviços, a 

composição dos ternos, a remuneração, as taxas de estivagem, o horário de 

trabalho e os direitos e deveres dos estivadores. Ainda no mesmo decreto, mais 

especificamente no mesmo título e capítulo, encontra-se a Seção IX, que se 

denomina Dos serviços de capatazias nos portos. Esta seção regulamenta os 

serviços de capatazia nos portos organizados, que são aqueles realizados [...] com a 

movimentação de mercadorias por pessoal da administração do porto [...]1, e 

compreendem a descarga de navios a partir do convés, no caso das importações, e 

seu carregamento até o convés, no caso de exportações. Porém, apenas os 

trabalhadores da estiva e os trabalhadores das administrações portuárias tinham 

seus trabalhos regulamentados, representando a oposição porto x navio. Entretanto, 

os avulsos dividem-se em 5 categorias, sendo que até então quatro ainda 

encontravam-se descobertas pela lei. 

  O trabalho da estiva, a mais conhecida das categorias portuárias avulsas, 

consiste [...] na arrumação e retirada (estivagem e desestivagem) das mercadorias 

exclusivamente no convés e nos porões do navio (SARTI, 1981). Os estivadores 

                                                           

1
 CLT, art. 285, Parágrafo único. 
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trabalham em ternos, que são divididos pelo número de porões do navio. Então, 

cada terno divide-se entre o convés e o porão do navio.  

Nesse sentido, Cruz (1998) esclarece que a responsabilidade fica em grande 

parte nos ombros de um grupo de homens não especializado, não hierarquizado, 

auto-integrador com qualidades de autonomia responsável, onde cada membro vive 

todo o ciclo de operações envolvido no processo de trabalho e tende a ser um 

estivador completo, capaz de substituir o seu colega. 

 No entanto, no discurso de Aguiar, Junqueira & Freddo (2006), o trabalho da 

estiva varia de acordo com a mercadoria a ser transportada, o que acentua, ainda 

mais, as características do trabalho e da mão-de-obra. 

 Segundo Sarti (1981) a institucionalização do closed shop fez surgir uma 

categoria dentro da categoria. Os bagrinhos, nome dado aos trabalhadores da força 

supletiva da estiva santista em analogia aos peixes que ficam embaixo dos tubarões 

comendo as sobras, surgiu da necessidade de restrição do mercado de trabalho e 

tipificam a força de trabalho disponível, sem especialização, que recorre ao porto 

como seu último reduto de luta pela sobrevivência. Em outros casos, é produto de 

baixo nível econômico da classe operária, em alguns contextos nos quais o salário 

não é suficiente para cobrir os custos de reprodução da força de trabalho. Nesses 

casos, o trabalhador, é levado ao cais em busca de um bico que possa acrescentar 

um pouco ao ganho parco. 

 Para Dieguez (2007) a existência da força supletiva fez com que a luta pela 

manutenção do closed shop fosse fortalecida, diante da ameaça da entrada de 

novos membros no mercado de trabalho. 

 Ainda segundo a autora, apenas em 1952, após 9 anos da promulgação da 

CLT, a Lei nº 1.561, de 21 de fevereiro de 1952, regulamenta a profissão de 

conferente de carga e descarga nos portos organizados. Segundo a lei, apenas 

podem exercê-la os profissionais previamente matriculados na Delegacia do 

Trabalho Marítimo, que também é responsável por estabelecer os horários de 

trabalho, expedir as instruções referentes ao exercício da profissão, fixar o quadro 

de trabalhadores em cada porto e os salários. Em 1965, já sob a égide do regime 

militar, o Decreto nº 56.367 define as normas de ingresso na categoria de 

conferente. Antes do decreto, o ingresso na categoria era comumente feito entre 
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gerações. Os filhos de conferentes ingressavam na profissão, seguindo os passos 

do pai, tal como na estiva.  

  Convém esclarecer que as Delegacias do Trabalho Marítimo eram órgão 

subordinados ao Ministério do Trabalho, e tinham uma sede em cada porto que 

houvesse capitania. No caso de não haver capitania, estas operavam através de 

representações da delegacia do porto sede. 

 A categoria dos conferentes de carga e descarga é tão antiga quanto à estiva. 

Conhecidos primeiro como caixeiros, o seu sindicato tem o dia 18 de dezembro de 

1932 como data da fundação. Matos e Alexandrino (1995, p. 14) trazem alguns dos 

elementos necessários para exercer a profissão, assim como a natureza do trabalho 

dos caixeiros no inicio do século XX, ao explicarem que: 

Caixeiros controlavam o trabalho, verificavam, anotavam, conferiam 
cargas. [...] Em primeiro lugar, era preciso ser de confiança da empresa de 
navegação ou dos atravessadores de carga. Fora isso, a boa letra 
caprichada e o conhecimento razoável de matemática.  

 Comparando aos dias atuais, a natureza do trabalho do conferente ou 

tallyman, que traduzido significa homem que conta, ou seja, aquele que confere a 

quantidade e a qualidade da carga embarcada ou desembarcada, denominação 

inglesa já muito utilizada nos portos brasileiros, pouco mudou. Os conferentes ainda 

continuam a verificar, anotar, fiscalizar toda carga embarcada e desembarcada dos 

navios. Normalmente o trabalho do conferente é dividido em lingada e chefia. Na 

primeira função é necessário, em média, um conferente. O lingada é responsável 

por conferir todas as informações sobre a carga, incluindo se foram pagas as tarifas 

portuárias e se as cargas foram liberadas pela Receita Federal. Todas estas 

informações são anotadas no formulário de conferência conhecido como tally. 

 A chefia é exercida por dois conferentes, um na função de chefe e outro na 

função de ajudante. O chefe planeja, coordena, orienta, fiscaliza e acompanha o 

embarque e desembarque do navio, desde a chegada no cais até a sua saída. Ele 

também é responsável por requisitar o pessoal avulso necessário para a atividade, 

assim como equipamentos e material. Ao final da operação, o chefe deve elaborar 

um relatório das atividades e entregar ao comandante do navio e ao operador 

portuário. Assim como os estivadores, seu trabalho restringe-se a bordo, sendo a 

conferência de terra feita pela capatazia. 
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 Além destas funções, os conferentes adquiriram outras habilidades, tornando-

se uma das categorias com maior divisão funções entre os avulsos. Com a 

conteinerização, os conferentes passaram a exercer a função de planejadores da 

distribuição da carga. Nos navios porta-contêiner há a necessidade de, no mínimo, 

dois conferentes exercendo as funções de planista e planista-master. Ao primeiro 

cabe receber o plano de carga da operadora portuária e indicar aos estivadores 

onde a carga, no caso o contêiner, deve ser colocada. Caso ache necessário 

realizar alterações no plano de carga, o planista pode realizá-lo. Já o planista-master 

sintetiza as informações registradas pelo planista, elaborando um resumo que será 

entregue ao comandante do navio e à operadora portuária. Devido à grande 

responsabilidade desta função, em cada porto, inclusive em Santos, existe um 

pequeno grupo de trabalhadores aptos a realizá-la2 (DIEGUEZ, 2007). 

 Já Oliveira Júnior (1994) relata que em 5 de março de 1954, foi promulgada a 

Lei nº 2.191, que nas mesmas disposições da Lei nº 1.561/52, regulamentou a 

profissão de consertador de carga e descarga. O Decreto nº 56.414, de 4 de junho 

de 1965, dispunha sobre todas as atribuições da profissão de consertador, como 

definição do trabalho, estabelecimento de concurso para ingresso na profissão, 

fixação do quadro de trabalhadores, fixação da divisão da categoria, assim como da 

remuneração por esta. Este decreto obedece aos moldes do Decreto nº 56.367/65, 

que estabeleceu as normas para profissão de conferente. Estas duas categorias de 

trabalhadores avulsos diferem um pouco do regime de controle de trabalho da 

estiva, que possui características próprias, entre elas a não realização de concurso 

para ingresso prevalecendo ainda o nepotismo tão presente nas décadas de 1940 e 

1950.   

 Os consertadores de carga e descarga do Porto de Santos fundaram seu 

sindicato em 7 de agosto de 1950. Quatro anos depois, a profissão foi 

regulamentada. O trabalho dos consertadores consiste em consertar as cargas 

avariadas durante as operações de embarque e desembarque [...] de forma a 

garantir a integridade da carga e a continuidade da operação, conforme a seguinte 

afirmação:  

                                                           

2
 Dados extraídos do Programa “O Porto”, da TV Mar/Santos. Data: dezembro/1998. 
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Você sabe que a atividade de consertador é uma atividade que surgiu 
tendo em vista um número de tanoeiros que tinha no porto. E o que é o 
tanoeiro? O tanoeiro é um artífice, um profissional que trabalhava no 
conserto, na montagem de barricas de azeitonas, tonéis de vinho, de 
uísque, e trabalhavam muito com solda também. As soldas naquela época 
tinham uma técnica toda especial, o tanoeiro, eles soldavam um tambor de 
gasolina a fogo. Como? Ele tinha um fogareiro do lado do tambor, 
esquentavam o ferro e passavam a solda, hoje quase semelhante àquela 
solda elétrica, e aquele Ferro era esquentado no fogo, no carvão e eles 
soldavam3. 

 De acordo com Dieguez (2007), atualmente o consertador exerce sua 

atividade no serviço do conserto em caixas que vão de pequeno porte até caixas de 

15, 20, 30 ou 100 toneladas. Além disso, amarram os volumes com fitas de aço com 

máquinas próprias para este fim, costuram os sacos, avariados no embarque de 

açúcar, quando rompem durante a movimentação, seja em terra, seja a bordo. Eles 

podem atuar em terra ou a bordo. O consertador está sempre ligado ao terno da 

estiva, e também é sua função promover o escoramento das cargas que estão 

embarcadas no navio. O escoramento é um trabalho que valoriza muito a profissão 

do consertador e visa exclusivamente a segurança do navio, por não permitir que a 

carga se mova de um lado para o outro dentro dos porões ou no convés, durante a 

viagem, evitando a possibilidade de o navio ir a pique, ou seja, naufragar. 

 A Lei nº 2.162, de 4 de janeiro de 1954, define que a vigilância dos navios 

deve ser feita por profissionais matriculados na Delegacia do Trabalho Marítimo. Em 

27 de setembro de 1995, o Decreto nº 37.987 define e regulamenta a profissão de 

vigia portuário. O presente decreto dispõe sobre remuneração, horário de trabalho, a 

necessidade de vigia-rendição. Também coloca o estabelecimento de concurso para 

ingresso na profissão, com comissão examinadora indicada pela Delegacia do 

Trabalho Marítimo, da qual fariam parte, minimamente, um representante do 

sindicato dos vigias e um representante do sindicato dos empregadores. 

 Os vigias portuários, como o próprio nome diz, têm por função cuidar da 

segurança das embarcações e das cargas embarcadas e desembarcadas. Seu 

sindicato foi fundado em 22 de agosto de 1938. Atualmente o Sindicato dos Vigias 

Portuários de Santos atende à base de todos os portos do Estado de São Paulo 

(DIEGUEZ, 2007). 

                                                           

3
 Cf. Entrevista com o TPA Consertador Antonio realizada em 21/07/2006 (DIEGUEZ, 2007). 
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 Oliveira Junior (1994) ressalta que uma das últimas categorias de 

trabalhadores avulsos a ser regulamentada foi a dos trabalhadores de bloco, através 

da Lei nº 5.385, de 16 de fevereiro de 1968. Ela diz que os serviços de bloco são 

aqueles relacionados à limpeza e conservação das embarcações mercantes, 

incluindo pinturas e reparos de pequeno porte. Os serviços podem ser executados 

pelos próprios armadores ou por empreiteiras, utilizando trabalhadores próprios ou 

avulsos. No último caso, fica a cargo do armador ou empreiteira contratar os 

trabalhadores mediante pedido ao sindicato da categoria, pagar a remuneração 

diretamente aos trabalhadores, além de descontar e recolher junto à instituição 

credora as contribuições previdenciárias. A remuneração é fixada pela Delegacia do 

Trabalho Marítimo. 

 Os trabalhadores de bloco formaram seu sindicato em 1981, ano em que 

saíram do Sindicato dos Estivadores de Santos onde era uma categoria correlata. 

Seu trabalho consiste na arrumação para recebimento da carga, amarração da 

carga, apeamento do contêiner e limpeza da embarcação. O termo apeamento se 

refere ao travamento do container no convés ou no porão do navio. 

 Com relação aos trabalhadores das administrações portuárias, estes tiveram 

o seu regime de trabalho regulamentado pela Lei nº 4.860, de 26 de novembro de 

1965. Esta lei colocava a administração portuária como autoridade máxima dentro 

da chamada área do porto, que consiste na área terrestre e marítima, contínua e 

descontínua, das instalações portuárias; quer dizer, toda a faixa portuária. 

 Observa-se que cada categoria tem suas peculiaridades, que tornam a 

divisão entre elas necessária e substantiva na Babel portuária. O ofício constitui-se 

historicamente e seus limites permanecem pelo processo de passagem das 

artimanhas da profissão através da experiência. A passagem do ofício de pai para 

filho foi característica da formação das categorias portuárias avulsas. 

 Antes do processo de modernização portuária, a relação homem-máquina era 

ínfima nos portos, sendo a relação homem-homem predominante no processo de 

trabalho. As formas de manuseio das cargas, o acondicionamento, o conserto das 

cargas, todo o trabalho avulso precisava de noções que, bem ressalta Cruz (1998), 

são passadas ao longo dos anos. As noções de ofício compõem identidades 

profissionais, como também destaca Cruz (1998). Assim, os segredos da profissão 
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têm de ser transmitidos pelas instruções e, por exemplo, dado in loco, 

permanecendo sob o controle da força do trabalho.  

 Com a chegada da Lei nº 8.630/93, que modernizou os portos brasileiros, a 

administração da mão-de-obra avulsa adquiriu um novo perfil, mas as atividades em 

si não perderam suas características. É bom salientar que, a mão-de-obra avulsa 

não é constituída por um bando de operários na beira do cais ou nos porões dos 

navios. Trata-se de prestação de serviço distinta de quaisquer outros trabalhos.  

  A administração e fornecimento da mão-de-obra que era feita pelos sindicatos 

de trabalhadores avulsos passou a ser competência legal do Órgão Gestor de Mão-

de-obra (OGMO). 

  Pois, com a extinção das DTMs, Delegacias do Trabalho Marítimo, em 1989, 

as DRTs, Delegacias Regionais do Trabalho, deveriam continuar com as 

incumbências daquelas. Houve, entretanto, solução de continuidade na participação 

do Ministério do Trabalho e Emprego na maioria dos portos. Os principais reflexos 

gerados foram à ausência de fiscalização do trabalho nos portos, o descontrole 

estatal do trabalho, já que os sindicatos passaram a escalar para os trabalhos tanto 

trabalhadores com matrícula na DTM quanto trabalhadores sem matrícula, mas 

integrantes do seu quadro social, a paralisação da promoção dos candidatos da 

força supletiva com matrícula na DTM à efetivos, o incremento desmesurado do total 

de trabalhadores avulsos nos portos e a perda do poder disciplinar. Em 1993, é, 

então, criada a figura do Órgão Gestor de Mão-de-obra (OGMO) nos portos 

organizados, como sucedâneo da extinta DTM no controle da matrícula dos 

portuários, na aplicação de penalidades e na quantificação do número de 

trabalhadores necessário, bem como na função de administrar e fornecer a mão-de-

obra portuária avulsa, controlando o rodízio, efetuando a remuneração, recolhendo 

os encargos e zelando pelo cumprimento das normas de segurança e saúde. Tal 

órgão possui um conselho de supervisão integrado por empresários e trabalhadores 

(Manual do Trabalho Portuário e Ementário. Brasília: MTE, SIT, 2001) 

Os sindicatos continuaram somente com o papel de representantes dos 

trabalhadores na defesa dos seus direitos e lutando por novas prerrogativas, entre 

elas a negociação salarial, definições de funções, constituição dos ternos e além de 
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outras condições de trabalho através de acordos e convenções coletivas de 

trabalho. 

Confirmando a importância inovadora da LMP com relação ao cuidado com a 

mão de obra portuária, Rodrigues e Vaz (2007, p. 338) relatam que:  

A mão-de–obra portuária no Brasil, a partir da segunda metade do século 
XX, seguindo a tendência geral da economia e especialmente do comércio 
exterior, não tem sido privilegiada, acossada pela mecanização e 
automação do trabalho. A produção busca economia de escala e afunila as 
oportunidades. Pelo menos nos últimos cem anos foram criadas e extintas 
várias entidades públicas vinculadas a portos, como o Departamento 
Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN), 1963-1975; Portobrás, 
1975-1990; Agencia Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)) e 
Secretaria Nacional de Portos, criadas perspectivamente em 2001 e 2007. 
Em nenhuma houve um viés especifico para cuidar da mão de obra, 
proporcionando condições para atualização e conhecimentos e práticas. 

  De acordo com Santos Neto e Ventilari (2004), o Órgão Gestor de Mão-de-

Obra Portuária Avulsa (OGMO), foi instituído com a intenção explícita de quebrar o 

monopólio de oferta de mão-de-obra nos portos. Este órgão foi criado a partir de 

uma adaptação do Centro de Empregadores do Porto de Antuérpia (Bélgica), tendo 

como principal diferença o fato de que no modelo brasileiro, além dos empresários, 

também representantes dos empregados e dos usuários dos serviços portuários, 

participam da administração deste órgão. 

  Paixão e Fleury (2008) ressaltam que é responsabilidade do OGMO, órgão 

mantido e dirigido pelos operadores portuários, de acordo com o parágrafo 2º do 

artigo 24 em consonância com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.630/93, a promoção 

do treinamento e da habilitação profissional do trabalhador portuário (avulso ou não), 

conforme determina o inciso III do artigo 18 e inciso II do artigo 19 do mesmo 

diploma legal. Treinamento e habilitação profissional que, sem dúvida, deverão ser 

adequados às operações portuárias. Nesse contexto os autores fazem menção aos 

seguintes artigos: 

Quadro 1 - Principais artigos reguladores do OGMO 

Artigo Teor 

18 Os operadores portuários, devem constituir, em cada porto organizado, um órgão de 
gestão de mão de obra do trabalho portuário, tendo como finalidade: [...] 

Inciso III Promover o treinamento e a habilitação profissional do trabalhador portuário, 
inscrevendo-o no cadastro; [...] 

19 Compete ao órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso: [...] 
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Inciso 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; [...] 

24 O órgão de gestão de mão de obra terá, obrigatoriamente, um Conselho de 
Supervisão e uma Diretoria Executiva. 

 

Parágrafo 
1º 

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: [...] 

 

Parágrafo 
2º 

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. [...] 

31 O Conselho de Autoridade Portuária será constituído pelos seguintes blocos de 
membros titulares e respectivos suplentes: [...] 

Inciso II Bloco dos operadores portuários, sendo: [...] 

Inciso IV Bloco dos usuários dos serviços portuários e afins, sendo: [...] 

Fonte: Elaborado a partir de Paixão e Fleury (2008). 

  O trabalho portuário avulso, que é organizado pela Lei nº 8.630/93 e 

complementado pela Lei 9.719/98, desenvolveu-se a ponto de ter sido agraciado 

com uma norma regulamentadora específica (NR-29) para preservar a segurança e 

a saúde dos trabalhadores. Todo esse arcabouço jurídico estabeleceu novas bases 

para a utilização e a administração da mão de obra avulsa no sistema portuário 

nacional.  

  De acordo com Gonçalves e Nunes (2008) é fundamental conhecer os atuais 

grupos de trabalhadores do setor portuário, de maneira a identificar seu perfil, suas 

necessidades de conhecimento e as perspectivas de crescimento profissional. 

Assim, o quadro 2 a seguir apresenta um breve perfil dos TPA’s avulsos e 

vinculados: 

Quadro 2 - Descrição do perfil dos trabalhadores portuários 

Trabalhador Portuário Avulso Trabalhador Portuário Vinculado 

Pessoa física que presta serviços sem 
vínculo empregatício em regime de escala 
de rodízio, sem exclusividade ao operador 
portuário, em períodos não contínuos e 
intermitentes, de forma autônoma, cuja 
intermediação se dá obrigatoriamente pelo 
órgão gestor de mão de obra – OGMO. 

Trabalhador Portuário que mantém a clássica e 
típica relação de emprego vinculada aos artigos 
2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, cuja relação é entabulada entre o 
empregado celetista e as empresas que 
operam nos portos (chamadas “operadores 
portuários”) ou o próprio Estado enquanto 
empregador (seja no âmbito Municipal, 
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 Estadual ou Federal), como é o caso dos 
empregados da CODESP. 

Fonte: Elaborado a partir de Gonçalves e Nunes (2008). 

 Segundo os autores, ainda é possível definir o que seja o trabalhador 

marítimo, conforme o Decreto nº 2.669/98: é a pessoa empregada, com qualquer 

cargo, a bordo de um navio dedicado à navegação marítima, de propriedade pública 

ou privada, que não seja um navio de guerra. 

 Para Bortolin, Santos e Akabane (2008), os trabalhadores portuários avulsos 

passaram então a receber outra forma de classificação, não mais pela atividade que 

exerciam, mas conforme sua relação com o OGMO: 

Quadro 3 - Descrição de classificação do trabalhador pelo OGMO.  

Trabalhador Portuário Descrição 

 

Avulso Registrado 

É aquele que foi selecionado pelo OGMO conforme critérios 
próprios de avaliação e está disponível para o exercício de suas 
atividades assim que requisitado pelo Operador Portuário. 

 

Avulso Cadastrado 

É aquele que recebeu treinamento e está apto para prestação de 
serviços, porém só o fará quando o número dos registrados não 
for suficiente para atender a demanda. 

Com vínculo empregatício 
indeterminado 

É aquele que está vinculado diretamente ao Operador Portuário. 

 

Fonte: Elaborado a partir de Bortolin, Santos e Akabane (2008). 

 No que tange a esta classificação dos trabalhadores, Dieguez (2007) entende 

que o vínculo é uma condição estabelecida na Lei nº 8.630/93, que permite ao 

trabalhador avulso registrado trabalhar em caráter permanente para o operador 

portuário. Neste tempo, ele fica fora da escala diária. O vínculo permite estabilidade 

ao portuário avulso, pois tendo ou não trabalho ele tem um rendimento mensal. Este 

é acrescido de benefícios como plano de saúde, vale-alimentação, vale-transporte e, 

em caso de dobra, hora-extra correspondente. Do ponto de vista econômico é 

possível considerar uma alternativa no mínimo interessante.  

  Ainda segundo a autora, o vínculo é estabelecido com uma operadora 

portuária, a qual o trabalhador passa a responder integralmente. Com direito a 

carteira assinada e folha de ponto. Isto faz com que mesmo que não haja trabalho, o 

portuário avulso deve dirigir-se à operadora, mesmo que seja apenas para passar o 

ponto. Mesmo garantindo uma boa remuneração ao trabalhador, o vínculo ainda é 
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uma grande resistência para avulso antigo, sendo aceito pelo trabalhador que 

chegou ao sistema após 1993. 

 A Organização Internacional do Trabalho (OIT), na sua 49ª sessão, em 1973, 

aprovou a Convenção 137 e a Recomendação 145, chamando atenção internacional 

para a repercussão social dos novos métodos de manipulação de cargas nos portos.  

Muitos dos pontos ressaltados pela Convenção 137 aparecem na Lei de 

Modernização dos Portos, entre os quais se pode destacar: prioridade para o 

trabalhador portuário no acesso ao trabalho; controle do registro do trabalhador 

portuário; redução de números de “categorias especializadas”, flexibilidade na 

designação do trabalho (multifuncionalidade); distribuição do trabalho na forma de 

rodízio; apoio à capacitação profissional do trabalhador; trabalho por turnos etc. 

(ZOTTO, 2002). 

 Para Oliveira (2006), os trabalhadores estão passando por um processo de 

redefinição de conceitos e identidade mediante a gestão da mão de obra portuária. 

Dessa forma, há outros fatores que desestimulam os trabalhadores na busca de 

treinamentos e reciclagem de seus conhecimentos e competências. Fatores como 

capacitação e treinamento, capacidades físicas e de saúde, tempo de serviço, e até 

mesmo recursos financeiros destinados ao deslocamento do trabalhador à chamada 

de trabalho no Porto, contam como necessários às expectativas desses 

trabalhadores. 

  A própria Lei de Modernização dos Portos exige que em todos os portos 

fossem instalados Centro de Treinamento Profissional, com o fim de operacionalizar 

o programa de qualificação, com o intuito de atender às novas demandas de 

trabalho qualificado, conforme enfatizam Gonçalves  e Nunes, (2008). Sendo assim, 

hoje o trabalhador portuário no porto de Santos, conta com o CTP/CENEP, ou, 

Centro de Excelência Portuária do Porto de Santos, inaugurado em 2008, oriundo de 

uma parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Santos e a Companhia Docas 

do Estado de São Paulo. 

  Para corroborar essa exigência legal, Rodrigues e Vaz (2007, p. 343-344), 

descrevem a realidade existente no porto de Santos à época: 
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Dados mais recentes indicam que, após a primeira fase das privatizações e 
demissões, o setor portuário apresenta demanda de mão de obra, reflexo 
do crescimento da economia e dos segmentos voltados ao comércio 
exterior. Nos dez anos referidos, os terminais de todos os tipos de cargas 
de Santos teriam feitos admissões no total de 8 mil pessoas, 6 mil das 
quais com vinculo empregatício e 2 mil terceirizados. 
Há um reconhecimento generalizado de que o segmento do trabalho 
operacional dos portos não se preparou para os novos tempos, perdendo 
espaços e oportunidades de realocação. As admissões posteriores 
ocorreram com menores custos para o lado empregador, que ofereceu 
funções mais exigentes quanto a escolarização e preparo profissional. 
Em razão desse novo quadro, Santos prepara a instalação de um centro de 
excelência portuária, com a participação da prefeitura, Codesp 
(administradora do porto), universidades da região, Senai e o porto de 
Antuérpia, que possui experiência no setor. Há um universo de pelo menos 
13 mil trabalhadores para usufruir de ensinamentos e técnicas atualizadas 
para fins portuários. 

 

 Contudo, Matos (2012, p. 17) em seus estudos, chama a atenção para futura 

escassez de mão de obra qualificada no porto de Santos ao destacar que estudiosos 

desta temática como José Pastore no inicio da virada do milênio já sinalizava que o 

Brasil assistiria a um aumento da demanda por profissionais qualificados, 

polivalentes e multifuncionais.  Este fenômeno é visível na atualidade, pois os 

resultados dos estudos de Pastore (apud MATOS, 2012) indicam que no mundo 

globalizado não há oportunidades crescentes para os indivíduos que não se 

prepararem de forma necessária e muito menos para que falhas ou lacunas a 

preencher na educação. 

Nesse sentido, Matos (2012, p. 17) enceta a seguinte reflexão: “Seria este um 

caminho a ser seguido pelo Porto de Santos, dentro do contexto da Lei de 

Modernização Portuária, ou seja, excluir indivíduos sem qualificação?” 

 Essa reflexão de Matos sugeriu aos pesquisadores o seguinte 

questionamento: Seria este Centro de Excelência Portuária do Porto de Santos uma 

possibilidade de direcionamento a caminho da multifuncionalidade dos 

trabalhadores? 

  Para permitir uma reflexão mais aprofundada, a multifuncionalidade para o 

trabalhador portuário avulso foi eleito como o eixo central da capitulo a seguir. 
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3. A MULTIFUNCIONALIDADE 

 

  Para Montana e Charnov (2006), o fato de o modelo taylorista enfatizar o 

fracionamento das tarefas, levaria à maneira mais eficiente de se fazer uma tarefa 

ou a única maneira correta. Esse pensamento é, ainda hoje, bastante enraizado em 

organizações modernas e, aparentemente, vai contra aquilo que a Lei de 

Modernização dos Portos preconiza sobre a multifuncionalidade e sua inserção no 

ambiente de trabalho portuário. 

  Entretanto, de acordo com Womack, Jones e Roos (1992), o modelo taylorista 

dá lugar ao modelo do Sistema Toyota de Produção, que emprega equipes de 

trabalhadores multiqualificados em todos os níveis da organização, além de 

máquinas altamente flexíveis e cada vez mais automatizadas, para produzir grandes 

volumes de produtos com ampla variedade. Essa automação praticamente garante a 

possibilidade de o trabalhador ou grupo de trabalhadores desenvolverem suas 

competências no exercício da polivalência ou multifuncionalidade. 

  No entender de Matos (2012) é possível entender que no século passado, o 

homem não precisava usar seu intelecto, mas sim a força física [...], sugerindo a 

reflexão de quão conflitante deve ser encontrar no mercado de recursos humanos, 

pessoal preparado quer seja em qualificação, capacitação ou mesmo habilidades 

desenvolvidas para as inúmeras tarefas que compõem o segmento portuário. 

 

3.1 Trabalhador Portuário Multifuncional 

 

   No setor portuário, com a Lei 8.630/93 nasceu a figura do trabalhador 

portuário multifuncional. Na concepção de Mazzilli e Agra (1998), o termo 

multifuncionalidade refere-se à composição de atividades não necessariamente de 

mesma natureza técnica que, em uma fase anterior à mudança na organização do 

trabalho, tinham suas execuções ligadas a postos diferentes. Para tal, o trabalhador 

deve estar preparado e qualificado com novas competências necessárias à 

execução das tarefas dentro deste novo perfil. 
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  Já Gonçalves e Nunes (2008) entendem que ser multifuncional ou polivalente 

é ser, essencialmente, generalista, ou seja, adotar um perfil diferenciado para a 

execução de todas as tarefas que se apresentam nas novas realidades, tal qual a 

portuária com seus novos equipamentos e características funcionais. 

 Paul e Freddo (2009) observam que para a utilização otimizada destes novos 

equipamentos de maneira a tornar as operações mais rentáveis e produtivas, é 

necessário que haja preparação e qualificação dos trabalhadores. E ai, talvez, se 

encerre o grande problema para implantação da multifuncionalidade. 

 De acordo com o Instituto de Pesquisas A Tribuna, em seu Relatório Final 

Porto e Universidade (2007) antes da Lei de Modernização dos Portos os 

trabalhadores portuários exerciam atividades distintas, separados em categorias 

específicas como: capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco 

e vigilância de embarcações as quais foram revogadas pelo artigo 76 desta Lei. 

Assim, em meio a tantas discussões, surge uma figura que se tornará emblemática 

para o sucesso na implantação plena dessa lei: o trabalhador portuário 

multifuncional.  

  Tratando-se da multifuncionalidade, a Lei 8.630/93 estimula a adoção desse 

regime, que ainda gera muita controvérsia, por tratar-se de um assunto espinhoso 

por natureza, e de difícil solução prática.  

  Entretanto, para Paixão e Fleury (2008), a disposição decorre do fato de que 

as atividades descritas no parágrafo 3º do artigo 57, da Lei de Modernização dos 

Portos não são descrições de categorias profissionais, mas de atividades exercidas 

pelo trabalhador portuário avulso. Isto permite que o trabalhador portuário, desde 

que devidamente habilitado pelo OGMO, possa prestar serviços – e concorrer à 

escala – em mais de uma atividade portuária (por exemplo, um consertador 

habilitado para a função de conferência de carga pode concorrer à escala e compor 

equipe de conferentes), como segue: 

Quadro 4 - Íntegra do artigo 57 da lei 8.630/93 
 

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 [...] § 3° Considera-se: 
 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, 
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Capatazia bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados 
por aparelhamento portuário; 

 
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; 

 
Conferência 
de carga 

A contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou 
destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, 
conferência do manifesto, e demais serviços correlatos, nas operações de 
carregamento e descarga de embarcações; 

Conserto de 
carga 

O reparo e restauração das embalagens de mercadorias, nas operações de 
carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, 
remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e 
posterior recomposição; 

Vigilância de 
embarcações 

A atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das 
embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação 
de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em 
outros locais da embarcação; 

Bloco A atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus 
tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta 
e serviços correlatos. 

Fonte: Elaborado a partir da Lei 8.630/93 (2012, on line) 

 Embora, a questão da multifuncionalidade esteja distante de ser uma 

unanimidade entre todos os atores do cenário portuário, algumas peculiaridades 

específicas do setor portuário, são muito importantes para entendermos a 

necessidade de implantação da multifuncionalidade do trabalho portuário previsto na 

Lei de Modernização dos Portos. 

 Todavia, Paul e Freddo (2009) entendem que é na identificação do perfil dos 

trabalhadores que deveriam exercer a multifuncionalidade que talvez se encontre 

razões para sua não-implantação. Ocorre que os trabalhadores portuários mais 

antigos e que se encontram ligados ao OGMO vêm de um ranço histórico ligado à 

forma como o Estado geria o negócio portuário. 

 De acordo com Gomes (2007), as relações de trabalho, se caracterizavam por 

um tipo de mediação em que o controle que os estivadores detinham sobre o 

trabalho pressupunha sistemática articulação com o Estado que mediava o equilíbrio 

entre os seus interesses e os interesses dos armadores. 

 Já para Freitas (2006), diante dessa constatação, é possível entender que 

existem duas áreas extremamente importantes para a identificação das 

possibilidades de implantação da multifuncionalidade ou polivalência, e são elas: A 

cultura organizacional e o comprometimento do trabalhador portuário aliado à 

necessidade de treinamento e desenvolvimento constante.  
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  O comportamento do individuo frente à organização está fundado em valores, 

lealdade e comportamento ético (ROBBINS, 2008). Conforme Paul e Freddo (2009), 

os antigos trabalhadores portuários com seus costumes próprios e sistemas de 

valores agregam-se a uma cultura de liberdade de ações, não compromisso e 

independência, explicando dessa maneira que o trabalhador portuário que vêm de 

uma cultura eivada de vícios e cuja preocupação maior é a manutenção do status 

quo, não parece estar disposto a mudar seu perfil profissional de maneira a se 

adaptar ao novo modelo de gestão portuária que vislumbra uma realidade bastante 

diferente daquela até então experimentada.  

  Ainda para Paul e Freddo (2009), outro ponto vem do comprometimento do 

trabalhador portuário aliado à necessidade de treinamento e desenvolvimento 

constante. Se por um lado o trabalhador portuário com vínculo empregatício com os 

operadores portuários passa por uma série de treinamentos que visam desenvolver 

suas competências de acordo com as novas realidades e necessidades 

empresariais, o TPA, não recebe treinamentos específicos para, por exemplo, operar 

os novos equipamentos de tecnologia mais sofisticada, cuja operação é realizada 

pelos empregados dos operadores portuários e também ocorre que nem sempre 

existem treinamentos específicos para operar os modernos equipamentos adquiridos 

pelos operadores portuários.  

 Por outro lado, embora Dieguez (2007) afirme que o trabalhador portuário 

multifuncional terá aptidão para exercer os trabalhos de estiva, bloco, vigia, 

conserto, guindaste, operário portuário, enfim, qualquer função portuária, a autora 

entende que da forma como caminha a discussão sobre a multifuncionalidade, a 

implantação preservará as categorias. Ou seja, o trabalhador além de ter habilidades 

para executar o seu ofício, adquirirá aptidões para realizar outros tipos de trabalho. 

Mas, na parede poderá ser escalado primeiro para sua categoria, a qual tem 

preferência. Na prática, o multifuncional torna-se cadastrado e pega o que sobra na 

escala. Porém, vem sendo interpretado que o multifuncional se encaixará no 

cadastro e entrará na escala, respeitando o intervalo de onze horas.  

 Ainda segundo Dieguez (2007), a quantidade de leis que sobrepuseram à Lei 

nº 8.630/93 causou uma grande confusão em relação ao processo de trabalho. Além 

da controversa interpretação da lei, não há explicação para como fica a carência do 

multifuncional. O multifuncional que trabalhou em outra categoria que não a sua, 
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cumpre a carência na categoria dele ou ele tem a possibilidade de entrar no cambio? 

O Dia do cambio é o dia em que o trabalhador portuário avulso tem direito de 

apresentar-se como candidato ao trabalho no porto. Até o momento, não há nenhum 

documento que regulamente esta situação. Outra discussão que está em pauta nos 

sindicatos envolvendo a multifuncionalidade, trata da remuneração. Para as 

categorias onde o valor da hora é menor, como no bloco, a implantação da 

multifuncionalidade em um esquema onde a carência de onze horas é vigente 

apenas para o exercício da atividade na categoria é valido, pois permite ao 

trabalhador complementar seu salário. Já para categorias como a estiva e os 

conferentes, onde o valor da hora é alto, esta prerrogativa atrapalha o seu mercado 

de trabalho, pois retira a possibilidade dos membros da categoria dobrar ou fazer 

mais períodos na semana. Sendo assim, a autora defende que a multifuncionalidade 

ao invés de unir as categorias, acarreta um processo de desagregação, onde a 

sobrevivência no mercado de trabalho e a garantia de um salário decente é o que 

interessa; contrapondo ao antigo sistema, onde a solidariedade e a garantia de 

trabalho para todos era o lema central dos avulsos santistas. 

 A autora ainda afirma que a multifuncionalidade traz à tona a discussão da 

divisão das categorias, que tem sua raiz na noção de ofício. Quer dizer, ao debater a 

multifuncionalidade os trabalhadores estão debatendo a própria perda de suas 

características, que os tornam diferentes entre si. A distinção entre os trabalhadores 

realizada pelas habilidades que cada um tem para o exercício da profissão desfaz-

se com a multifuncionalidade. A polivalência e a estandardização do trabalhador 

chegam ao sistema portuário. Todavia, é possível inferir que não é este, entretanto, 

o debate que se realiza em torno da questão da multifuncionalidade. Além da perda 

de suas características, a multifuncionalidade requer uma padronização do valor da 

hora trabalhada, que pode, em último caso, ser nivelada por baixo. E este é o medo 

de alguns trabalhadores, principalmente aqueles que têm maior remuneração. O 

primeiro passo da multifuncionalidade é reduzir o valor da remuneração das 

categorias pela perda do mercado delas para o TPA. Primeiro foi a extinção de 

postos de trabalho devido a inovação tecnológica, agora é a perda do mercado para 

um novo trabalhador, o TPA. 

 Para Dieguez (2007), atualmente ainda existem poucos trabalhadores em 

condição de exercer a multifuncionalidade. Quem deve preparar os trabalhadores 
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para esta nova etapa é o OGMO, que tem por obrigação oferecer cursos de 

requalificação. Mas, na prática, a multifuncionalidade já vem sendo exercida. Isto, 

pois, os terminais privados têm utilizado trabalhadores em funções diferentes das 

suas e mão-de-obra fora do sistema para realizar funções de trabalhadores avulsos. 

  No capítulo seguinte conheceremos a metodologia empregada para atingir os 

objetivos dessa pesquisa. 
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4 METODOLOGIA 

 

  O foco principal deste estudo não é dissertar sobre movimentação de cargas, 

mas sim, responder ao problema de pesquisa que é verificar se existe convergência 

nos aspectos teóricos e conceituais quanto a inserção da multifuncionalidade na 

formação de competências do trabalhador avulso no Porto de Santos. Como objetivo 

geral, o presente estudo buscou analisar os aspectos teóricos e conceituais sobre a 

inserção da multifuncionalidade no perfil do trabalhador portuário avulso. Já com 

relação aos objetivos específicos, pretensão foi: identificar as vantagens da inserção 

da multifuncionalidade no perfil do trabalhador portuário avulso; identificar as 

limitações da inserção da multifuncionalidade no perfil do trabalhador portuário 

avulso; identificar o perfil do trabalhador portuário avulso e fornecer subsídios para 

aprofundamentos dos estudos sobre a inserção da multifuncionalidade. 

 Para atingir aos objetivos propostos, o presente estudo, delineou seus 

procedimentos metodológicos conforme seguem. 

 

4.1 Procedimentos Metodológicos 

 

   Para que esses objetivos pudessem ser atingidos, o presente trabalho 

empregou uma metodologia exploratória. Nos ensinamentos de Gil (2002) a opção 

por uma pesquisa exploratória se dá quando ainda há necessidade de familiarização 

e aprofundamento do tema a ser tratado, não sendo, portanto, conclusivo.  

A partir desse posicionamento de Gil, parece, pois, pertinente o emprego da 

metodologia exploratória, uma vez que a temática multifuncionalidade na atividade 

portuária avulsa ainda necessita maior entendimento e aprofundamento.  

Já como método científico, este estudo se utilizou da pesquisa bibliográfica. 

De acordo com Galliano (1986), o método científico é um instrumento utilizado pela 

ciência na sondagem da realidade, sendo um instrumento formado por um conjunto 

de procedimentos, mediante os quais os problemas científicos são formulados e as 

hipóteses científicas são examinadas. 
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Cervo e Bervian (2002, p. 66), afirmam que a pesquisa bibliográfica é 

necessária em qualquer tipo de pesquisa e representa um meio de formação por 

excelência. Como resumo de assunto, constitui geralmente o primeiro passo de 

qualquer pesquisa científica.  

Reforçando esse posicionamento, Gil (2002) salienta que o desenvolvimento 

de uma pesquisa bibliográfica varia em função de seus objetivos. Convém, portanto, 

que estes sejam claramente estabelecidos a fim de que as fases posteriores da 

pesquisa se processem de maneira satisfatória.  

Sob este prisma Lakatos e Marconi (1992, p. 18) reforçam que a pesquisa 

bibliográfica se caracteriza como um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, visto que desta forma poderão ser capazes de fornecer subsídios atuais 

e relevantes que estejam relacionados com o tema. 

Portanto, para demonstrar no presente trabalho as fontes de pesquisas 

bibliográficas, foram utilizados autores e estudiosos do tema ora proposto no 

presente estudo e, também, fontes secundárias como revistas, artigos, trabalhos 

científicos e outras fontes que englobam o assunto ora investigado.  Entre as fonte 

se destaca uma pesquisa de campo extraída do Relatório Final apresentado ao 

Programa de Pós-Doutorado em Administração à Universidade de São Paulo, 

intitulado Influência de lei de modernização dos portos na qualidade de vida dos 

trabalhadores portuários avulsos: Um estudo no Porto de Santos (MATOS, 2012). 

  Desta forma, a pesquisa bibliográfica pode proporcionar elementos que 

fundamentaram teoricamente sobre a formação de competências; a 

multifuncionalidade; contextualização do porto de Santos e as características do 

trabalhador portuário avulso.      

 

4.2 Contextualização do lócus 

 

  Para contextualizar o lócus da pesquisa se elegeu o Porto de Santos, por se 

tratar do maior porto do sistema portuário nacional e também o que possui o maior 

número de trabalhadores portuários avulsos.  

 



37 

 

 

4.2.1 O Porto de Santos:  

 

  O marco oficial da inauguração do Porto de Santos é 2 de fevereiro de 1892, 

quando a então Companhia Docas de Santos - CDS, entregou à navegação mundial 

os primeiros 260 m de cais, na área, até hoje denominada, do Valongo. Naquela 

data, atracou no novo e moderno cais, o vapor Nasmith, de bandeira inglesa. 

  Com a inauguração, iniciou-se, também, uma nova fase para a vida da 

cidade, pois os velhos trapiches e pontes fincados em terrenos lodosos foram sendo 

substituídos por aterros e muralhas de pedra. Uma via férrea de bitola de 1,60 m e 

novos armazéns para guarda de mercadorias compunha as obras do porto 

organizado nascente, cujo passado longínquo iniciara-se com o feitor Braz Cubas, 

integrante da expedição portuguesa de Martim Afonso de Souza, que chegou ao 

Brasil em janeiro de 1531. 

  Em 12 de julho de 1888, pelo Decreto nº 9.979, após concorrência pública, o 

grupo liderado por Cândido Gaffrée e Eduardo Guinle foi autorizado a construir e 

explorar, por 39 anos, depois ampliado para 90 anos, o Porto de Santos, com base 

em projeto do engenheiro Sabóia e Silva. Com o objetivo de construir o porto, os 

concessionários constituíram a empresa Gaffrée, Guinle & Cia., com sede no Rio de 

Janeiro, mais tarde transformada em Empresa de Melhoramentos do Porto de 

Santos e, em seguida, Companhia Docas de Santos. 

  Inaugurado em 1892, o porto não parou de se expandir, atravessando todos 

os ciclos de crescimento econômico do país, aparecimento e desaparecimento de 

tipos de carga, até chegar ao período atual de amplo uso dos contêineres. Açúcar, 

café, laranja, algodão, adubo, carvão, trigo, sucos cítricos, soja, veículos, granéis 

líquidos diversos, em milhões de quilos, têm feito o cotidiano do porto, que já 

movimentou mais de l (um) bilhão de toneladas de cargas diversas, desde 1892, até 

hoje. 

  Em 1980, com o término do período legal de concessão da exploração do 

porto pela Companhia Docas de Santos, o Governo Federal criou a Companhia 

Docas do Estado de S. Paulo - Codesp, empresa de economia mista, de capital 

majoritário da União. 
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O Porto de Santos é fundamental para os estados integrantes de sua 

hinterlândia primária. Nesse sentido, também é muito importante para o comércio 

exterior dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rondônia, Tocantins, Sergipe e Paraíba, 

integrantes de sua hinterlândia secundária e terciária. (CODESP, 2012). 

  O maior porto da América Latina, o Porto de Santos, tem uma extensão de 

cais de 13 km, com profundidades de projeto variando entre 7,3 e 14 m e área útil 

total de 7,8 milhões de m². Conta com 62 berços de atracação, dos quais 11 são de 

Terminais Privativos (Cutrale, Dow Química, Cargill, Usiminas e Fosfértil). 

Destacam-se os terminais especializados, localizados nas duas margens do 

estuário, nos quais se pode verificar a seguinte disponibilização de berços: 1 para 

veículos; 14 para contêineres; 5 para fertilizantes/adubos; 6 para produtos químicos; 

2 para cítricos; 8 para sólidos de origem vegetal; 1 para sal; 2 para passageiros; 1 

para produtos de origem florestal; 1 para derivados de petróleo, 4 para trigo; 5 para 

produtos siderúrgicos; 10 para carga geral e 2 de multiuso (suco cítrico a granel, roll-

on/roll-off e contêiner) (CODESP, 2012). 

  De acordo com a ANTAQ – Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios – 

(2012) o porto de Santos possui 11.042m de extensão de cais acostável com 

profundidades variando entre 6,6m e 13,5m; 521m de cais para fins especiais, com 

profundidade mínima de 5m, e 1.883m para uso privativo, com profundidades de 5m 

a 11m. 

  A armazenagem é atendida por 45 armazéns internos, sendo 34 na margem 

direita e 11 na margem esquerda do estuário, e 39 armazéns externos. Esse 

conjunto perfaz 516.761m2, com uma capacidade estática de 416.395t. Existe, 

ainda, um frigorífico com 7.070m2, e capacidade estática de 4.000t. O porto dispõe 

de 33 pátios de estocagem, internos e externos, somando 124.049m2, com 

capacidade estática de 99.200t. 

  Para contêineres na margem direita o terminal 035, o terminal 037, TECONDI 

e outras movimentações no cais são utilizados quatro pátios: um no Saboó para 

1.000TEU, outro junto ao Armazém XXXVI para 800TEU, um terceiro, ao lado do 

Moinho Pacífico, comportando 450TEU, e o do Terminal de Contêineres (Tecon), na 

margem esquerda, com suporte para 6.700TEU. 
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  As instalações de tancagem compreendem: na Ilha do Barnabé, 39 tanques 

para 149.726m3, e 131 para 112.484m3; no Cais do Saboó, 24 para 2.712m3 e 28 

para 14.400m3; no terminal do Alamoa, 10 tanques totalizam 105.078m3 e 50 

somam 390.780m3. Possui também, Terminais especializados, tais como: 

- Tecon: terminal para contêineres, localizado na margem esquerda do porto, com 

área de 350.000m2, cais de 510m e profundidade de 13m. Permite atracação 

simultânea de três navios. Conta com três armazéns representando 1.530m2 e 

pátios com o total de 198.450m2, podendo operar 140.000TEU por ano. 

- Terminal 035, Terminal 037, e TECONDI, na margem direita. 

- Tefer: terminal para fertilizantes, também na margem esquerda, utiliza um cais de 

567m com dois píeres acostáveis de 283,5m e profundidade de 17,5m. Possui seis 

armazéns para 30.000t cada um. 

- Carvão: instalado no Saboó, tem área de 10.800m2 e capacidade para 50.000t. 

- Granéis líquidos: no Alamoa, na margem direita do estuário, com um cais de 631m 

e profundidade de 11m. Está ligado à Ilha do Barnabé, na margem esquerda – com 

341m de cais e 10m de profundidade –, por meio de dois dutos submarinos. 

- Ro-ro: o porto oferece seis berços, sendo dois no Saboó, dois junto ao pátio do 

armazém 35, um no cais do armazém 29, e um no cais do futuro armazém 37. 

(fonte: http://www.antaq.gov.br/Portal/pdf/Portos/Santos.pdf. Acesso em 16/04/2012) 

  Essas características demonstram a imponência do Porto de Santos, sem 

dúvida, de grande importância para o crescimento do País, e que abrange toda a 

região da baixada santista, constituída por nove cidades (Peruíbe, Itanhaém, 

Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, Guarujá e Bertioga), todas 

envolvidas com o porto, diretamente por possuírem terminais (casos de Santos, 

Guarujá e Cubatão), ou indiretamente no funcionamento de retroporto e logística de 

transportes. 

 

4.2.2 Lei de Modernização dos Portos 
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 Institucionalmente as reformas do setor portuário tiveram início no ano de 

1990, com a promulgação da Lei nº 8.029/90, que autorizou o Poder Executivo a 

dissolver entidades da administração pública federal. Foi extinta assim a Empresa 

de Portos do Brasil – PORTOBRÁS, que era a entidade responsável pelo sistema 

portuário brasileiro, colocando-se então os portos nacionais em ambiente 

concorrencial. 

  Em Santos, um dos reflexos desse início de processo de modernização foi a 

demissão em massa de trabalhadores vinculados à CODESP. Um marco histórico 

para a nova visão que a cidade passou a ter do porto foi provavelmente o 

movimento, em 1991, pela reintegração de mais de 5.000 trabalhadores demitidos. 

(GONÇALVES e NUNES, 2008). 

  De acordo com Paixão e Fleury (2008), em 1991, iniciaram-se as discussões 

no Congresso Nacional para a elaboração de uma nova norma legal que proporia 

uma reforma no sistema portuário brasileiro, nascia o Projeto de Lei nº 8. Como era 

de se esperar, operou-se uma grande mobilização dos atores sociais ligados à 

problemática portuária (entidades sindicais, usuários, setores governamentais), 

houve uma intensa discussão nas duas Casas do Congresso Nacional e consolidou-

se, enfim, a modernização dos portos com a promulgação, em fevereiro de 1993, da 

Lei 8.630.  

  Entretanto, Monteiro (2011) afirma que uma das mais relevantes inovações da 

lei 8.630/93, foi a criação do Conselho de Autoridade Portuária – CAP, a ser 

instituído em cada porto organizado, sobre o qual exercerá jurisdição, acima da 

Administração do Porto. Esse Conselho passa a ser o órgão normativo, de fomento 

e de deliberação sobre os assuntos relativos ao funcionamento de cada porto, 

cabendo-lhe, dentre outras atribuições, regulamentar a sua exploração, homologar 

as tarifas e instituir Centros de Treinamento Profissional. 

  Já para Gonçalves e Nunes (2008) sem duvida alguma, a Lei 8630/93, 

representou uma ruptura com o sistema legal anterior. Entretanto, de acordo com o 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2001), os OGMO’s, nas suas 

composições e atribuições, seriam, pela própria evolução da relação entre capital e 

trabalho nos portos, de difícil implementação – uma vez que é retirado do Estado o 
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ônus político do enxugamento trabalhista nos portos, deixando ao empresariado 

esse encargo.  

  Decorridos dois anos (1995) e não havia nenhum OGMO operasse conforme 

a lei e isto já era esperado. Nesse ano, o governo, sentido que precisava agilizar o 

processo, edita o Decreto nº 1.467, criando o Grupo Executivo para Modernização 

dos Portos – GEMPO – integrado pelos Ministérios do Trabalho; Fazenda; 

Transportes; Indústria e Comércio; Marinha, vinculado à Câmara de Políticas de 

Infraestrutura da Casa Civil da Presidência da República, com a atribuição de 

coordenar os diversos setores envolvidos, fazer o efetivo funcionamento dos 

OGMO’s e Conselhos de Autoridade Portuária – CAP e assim, implementar e 

monitorar o programa de modernização portuária (MTE, 2001), promovendo 

medidas para concessões e arrendamentos de áreas portuárias e adotando 

providências relativas ao novo ordenamento das relações entre os trabalhadores e 

os usuários dos serviços portuários.  

  O MTE (2001) informa que ainda em 1995 é editado o Decreto nº 1.596 

instituindo as Comissões de Levantamento Local (CLL) vinculadas a uma Comissão 

Nacional, visando a quantificar o número de trabalhadores portuários em atividade 

para posterior inscrição no registro e no cadastro dos OGMO’s.  

  De acordo com o referido órgão federal, em abril de 1996, é editado o Decreto 

nº 1.886, tendo por finalidade a regulamentação do acesso dos trabalhadores nos 

portos organizados e o retorno da inspeção do trabalho na verificação das condições 

gerais do trabalho portuário. Também é criado, pela Portaria nº 1.115/96, o Grupo 

Especial de Fiscalização Móvel do Trabalho Portuário, destinado a fiscalizar as 

ações dos OGMO’s, operadores portuários e tomadores de mão de obra em geral, 

visando a implementação da Lei 8.630/93. 

  Para Gonçalves e Nunes (2008) em 1996, ao mesmo tempo em que se 

acabou com o monopólio dos sindicatos de trabalhadores na intermediação da mão 

de obra avulsa, papel que passou a ser exercido pelo OGMO, os operadores 

passaram a poder contratar trabalhadores com vinculo empregatício, por outro se 

manteve uma imensa massa de trabalhadores portuários avulsos com expectativa 

de trabalho.  
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  Em 1997 ocorreram as primeiras privatizações de terminais de contêineres no 

Porto de Santos (TECON e as áreas vizinhas ao terminal T-37). Isso trouxe para o 

porto novos operadores ligados ao grande capital nacional e internacional e, ao 

mesmo tempo, estabeleceu-se uma nova forma de relação com os trabalhadores. 

 Naquele ano (1997), também, o Porto de Santos passou a operar em regime 

de 24 horas, com quatro turnos de seis horas, tornando assim as operações mais 

ágeis e a movimentação das cargas com menor custo logístico. Essa nova escala de 

trabalho atende com eficiência as necessidades do escoamento das cargas, 

aumentando o volume do Porto de Santos, trazendo resultados positivos aos 

operadores portuários, que decidiram realizar grandes investimentos em 

equipamentos muito avançados tecnologicamente. 

 Também foi em 1997 que a CODESP deixou de atuar como operadora 

portuária, restringindo-se ao seu papel de administradora portuária. Com isso foi 

necessário estimular o desligamento dos trabalhadores vinculados à estatal, o que 

se conseguiu, em grande parte, através dos Planos de Demissões Voluntárias – 

PDV’s (GONÇALVES e NUNES, 2008), momento este que os trabalhadores de 

capatazia (ex-empregados da CODESP), foram transferidos automaticamente para o 

novo Gestor de Mão de Obra e o ambiente de trabalho tornou-se mais competitivo 

dentro da área portuária. 

 Monteiro (2011) esclarece que a mão de obra operacional das Companhias 

Docas de todo Brasil foram transferidas para os OGMO’s de cada porto, 

concentrando toda mão de obra avulsa, antes privativa dos Sindicatos, nessas 

Instituições. 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

   Os dados foram extraídos da pesquisa de campo, do Relatório Final 

apresentado ao Programa de Pós-Doutorado em Administração à Universidade de 

São Paulo, realizada em 2011, junto aos Trabalhadores Portuários Avulsos, no Porto 

de Santos, intitulada A Influência de Lei de Modernização dos Portos na qualidade 

de vida dos trabalhadores portuários avulsos: Um estudo no Porto de Santos, onde 
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Matos (2012) identificou, numa amostra de 500 respondentes, que o perfil do 

trabalhador portuário avulso é formado em sua maioria por trabalhadores que 

iniciaram suas atividades no Porto de Santos, a partir da década de 1990, momento 

em que o Brasil começava a sentir os impactos mais fortes do processo de 

globalização e também assistia a implantação da Lei de Modernização dos Portos.  

  Os trabalhadores portuários avulsos também responderam algumas questões 

referentes à sua percepção quanto à oportunidade de crescimento profissional com 

a LMP; quanto ao aumento de investimento no desenvolvimento profissional após a 

LMP; quanto à boa utilização do potencial profissional do trabalhador; quanto à 

visualização de oportunidades de carreira; e também quanto à influência dos 

treinamentos no crescimento profissional. Essas questões foram escolhidas por 

tratarem de assuntos importantes para entendimento do perfil de trabalhadores 

portuários avulsos após a promulgação da LMP. 

 

4.3.1 Resultados 

 

  A interpretação dos dados para Gil (2002) tem como objetivo a procura do 

sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos quer seja pelo referencial teórico ou mesmo 

pesquisa documental. 

 Segundo Matos (2012) esse resultado é convergente com aqueles que 

apontam como maioria dos respondentes, uma faixa etária entre 34 a 45 anos de 

idade, de acordo com pesquisa de campo realizada pela autora com 500 

trabalhadores portuários avulsos no Porto de Santos: 

Tabela 1: Faixa etária dos respondentes 
Faixa Etária Nº  de respondentes % 
Menor de 18 anos 0 0 
18 – 25 anos 17 3,4 
26 – 33 anos 82 16,4 
34 – 45 anos 226 45,2 
46 – 53 anos 96 19,2 
54 – 61 anos 64 12,8 
Acima de 61 anos 15 3,0 
TOTAL 500 100,0 

Fonte: Matos (2012) 
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Gráfico 1 – Faixa etária dos respondentes 

 

 Para a autora a maioria dos respondentes, de maneira parcial, está satisfeita 

com a utilização e desenvolvimento de sua capacidade pelos órgãos competentes. 

Entretanto, não se deve desconsiderar os respondentes que discordam, discordam 

parcial ou totalmente. Assim, é possível perceber que há um choque de opiniões 

entre os trabalhadores portuários avulsos, como segue: 

 

Tabela 2: Oportunidade de crescimento profissional com a LMP 
Tipo de resposta Nº de respondentes % 

Discordo 59 11,8 
Discordo parcialmente 119 23,8 
Discordo totalmente 36 7,2 

Concordo parcialmente 216 43,2 
Concordo totalmente 70 14,0 

TOTAL 500 100,0 
Fonte: Matos (2012) 
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Tabela 3: Mais investimento no desenvolvimento profissional após a LMP 
Tipo de resposta Nº  de respondentes % 

Discordo 61 12,2 
Discordo parcialmente 93 18,6 
Discordo totalmente 60 12,0 

Concordo parcialmente 217 43,4 
Concordo totalmente 69 13,8 

TOTAL 500 100,0 
Fonte: Matos (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Mais investimento no desenvolvimento profissional após a LMP 
 

 

Tabela 4: Boa utilização do potencial profissional 
Tipo de resposta Nº  de respondentes % 

Discordo 79 15,8 
Discordo parcialmente 89 17,8 
Discordo totalmente 70 14,0 

Concordo parcialmente 205 41,0 
Concordo totalmente 57 11,4 

TOTAL 500 100,0 
Fonte: Matos (2012) 

 

 

 

 
 

Gráfico 4 - Boa utilização do potencial profissional 
 

 

 Ainda segundo a autora a maioria dos TPA, concorda de forma parcial que 

conseguem visualizar oportunidades de carreira profissional e os treinamentos 

oferecidos pelos órgãos competentes são vistos como aliados do crescimento 

profissional, a seguir demonstrada: 
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Tabela 5: Visualização de oportunidades de carreira 
Tipo de resposta Nº  de respondentes % 

Discordo 67 13,4 
Discordo parcialmente 96 19,2 
Discordo totalmente 85 17,0 

Concordo parcialmente 176 35,2 
Concordo totalmente 76 15,2 

TOTAL 500 100,0 
Fonte: Matos (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Visualização de oportunidades de carreira 
 

Tabela 6: A influência dos treinamentos no crescimento profissional. 
Tipo de resposta Nº  de respondentes % 

Discordo 58 11,6 
Discordo parcialmente 76 15,2 
Discordo totalmente 86 17,2 

Concordo parcialmente 210 42,0 
Concordo totalmente 70 14,0 

TOTAL 500 100,0 
Fonte: Matos (2012) 

 

 

 

 

Gráfico 6 - A influência dos treinamentos no crescimento profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da promulgação da Lei 8.630 em 1993 e a criação do Órgão Gestor 

de Mão de Obra – OGMO, o Trabalho Portuário Avulso passou a ser gerido por este 

órgão, que tem a competência de promover a formação profissional e o treinamento 

do trabalhador portuário avulso para exercer a condição de multifuncional. 

 Após dezenove anos esse processo ainda é lento, pois mesmo entendendo 

que existe um período de transição, uma vez que a mudança é significativa, a 

questão da multifuncionalidade do trabalhador portuário deveria estar em um estágio 

bem mais adiantado. 

 Durante a elaboração deste trabalho foi possível entender os motivos que 

dificultam o processo de treinamento e capacitação do trabalhador portuário avulso 

para efetivação da multifuncionalidade entre esses trabalhadores.  

 A pesquisa bibliográfica proposta identificou que o trabalhador portuário 

multifuncional terá aptidão para exercer os trabalhos de estiva, bloco, vigia, 

conserto, guindaste, operário portuário, portanto, além de ter habilidades para 

executar o seu ofício, adquirirá aptidões para realizar outros tipos de trabalho. 

Permitindo que o trabalhador portuário, desde que devidamente habilitado pelo 

OGMO, possa prestar serviços – e concorrer à escala – em mais de uma atividade 

portuária. 

Essa situação é vantajosa, tanto para os trabalhadores portuários avulsos que 

tem a possibilidade de complementar seu ganho quanto para os operadores 

portuários que poderão se beneficiar de um aumento na produtividade das 

operações portuárias, já que poderão reduzir a contratação de trabalhadores de 

categorias específicas. 

  Entretanto, na outra ponta do processo, existem algumas limitações a 

inserção da multifuncionalidade no perfil do trabalhador portuário avulso visto que a 

mudança gera insegurança e maior resistência principalmente entre os 

trabalhadores mais antigos, conforme convergem alguns autores estudados, pois 

não estão dispostos a se adaptar ao novo perfil de trabalhador portuário, porque 

com seus costumes próprios e sistemas de valores adquiriram uma cultura de 
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liberdade de ações, não compromisso e independência, e cuja preocupação maior é 

a manutenção do status quo.  

  Outro ponto vem do comprometimento do trabalhador portuário aliado à 

necessidade de treinamento e desenvolvimento constante, já que o TPA, não recebe 

treinamentos específicos para, por exemplo, operar os novos equipamentos de 

tecnologia mais sofisticada, cuja operação é realizada pelos empregados dos 

operadores portuários e também ocorre que nem sempre existem treinamentos 

específicos para operar os modernos equipamentos adquiridos pelos operadores 

portuários. 

  Além disso, a quantidade de leis que sobrepuseram à LMP também causou 

uma grande confusão em relação ao processo de trabalho, já que até o momento, 

não há nenhum documento que regulamente a situação da controversa carência do 

multifuncional.  

  Outra discussão que está em pauta nos sindicatos envolvendo a 

multifuncionalidade, trata da remuneração, uma vez que ao invés de unir as 

categorias, pode acarretar um processo de desagregação, onde a sobrevivência no 

mercado de trabalho e a garantia de um salário decente é o que interessa. Pois, 

além da perda de suas características, a multifuncionalidade requer uma 

padronização do valor da hora trabalhada, que pode, em último caso, ser nivelada 

por baixo, e este é o medo de alguns trabalhadores, principalmente aqueles que têm 

maior remuneração. O primeiro passo é reduzir o valor da remuneração das 

categorias pela perda do mercado delas para o TPA.  

 Contudo, apesar das limitações apresentadas ao analisar o resultado da 

pesquisa de campo elaborada por Matos (2012) se observa que a maioria dos 

trabalhadores entrevistados tem até 45 anos, ou seja, não se enquadra como 

trabalhadores tão antigos. Baseado neste resultado e apesar de haver ainda 

opiniões divergentes, observa que em questões relacionadas às perspectivas, 

oportunidades de crescimento profissional, investimentos no desenvolvimento 

profissional, utilização do potencial profissional, oportunidades de carreira e 

principalmente a influência dos treinamentos no crescimento profissional os 

resultados foram satisfatórios, ou seja, mais da metade dos entrevistados 

concordam parcial ou totalmente. Desta forma pode considerar que a resistência 



49 

 

 

encontrada é de uma minoria dos trabalhadores, provavelmente, de acordo com os 

dados da pesquisa, os mais antigos devem ser mesmo os mais resistentes. 

Portanto, a maioria dos trabalhadores portuários está receptiva às mudanças, 

e entendem ser necessárias, assim como a capacitação é fundamental para a 

manutenção e bom funcionamento do trabalho portuário, ou seja, o seu mercado de 

trabalho. Todavia, na atualidade, ainda existem poucos trabalhadores com condição 

de exercer a multifuncionalidade. Sendo assim, preparar os trabalhadores para esta 

nova etapa deve ser de competência do OGMO, que tem obrigatoriedade definida 

na LMP, a oferta cursos para requalificação. Contudo, convém ressaltar que na 

prática, a multifuncionalidade já vem sendo exercida, haja vista a necessidade do dia 

a dia para atender a dinâmica das atividades portuárias, ou seja, porque os terminais 

privados têm utilizado trabalhadores em funções diferentes das suas e mão-de-obra 

fora do sistema para realizar funções de trabalhadores avulsos.  

Assim, é necessário que os setores envolvidos, ou seja, não apenas o 

ÓGMO, mas também as operadoras, a administração portuária, avaliem qual o 

motivo do sistema de treinamento ser tão lento.  

Para fins de futuros estudos que possam aprofundar a temática ora abordada, 

sugerem-se alguns questionamentos tais como, o centro de treinamento exigido pela 

LMP em todos os portos está atendendo às necessidades aqui no porto de Santos? 

Os profissionais contratados para aplicarem o treinamento são competentes? O 

material disponível para treinamento é o ideal para a capacitação?  

Sabe-se que as investigações do assunto ora proposto não se esgota nesse 

momento, devendo ainda ser amplamente estudado. Dessa forma, ficam as 

sugestões sobre os questionamentos que poderão ser futuramente considerados.     

      

    

   

  



50 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira de; FREDDO, Antonio Carlos de Moura & 
JUNQUEIRA, Luciano Antonio Prates. O sindicato dos estivadores do porto de 
Santos e o processo de modernização portuária. Revista de Administração 
Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 6, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/. 
Acesso em 30 de Jul 2012. 

ALEXANDRINO, Carlo Mauri & MATOS, Paulo. Caixeiro, conferente, tally clerk: 
uma odisseia num porto do Atlântico. Santos: Prefeitura Municipal de Santos, 1995.  

BOYATZIS, Richard E. Biografia. Disponível em: 
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://hbr.org/authors/boyatzis&prev=/search%3Fq%3DBoyatzis%26hl
%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dbjb%26rls%3Dorg.mozilla:pt-
BR:official%26prmd%3Dimvnsb&sa=X&ei=j3xCUMijNouK9QSLuoHQAw&ved=0CFk
Q7gEwBg. Acesso em 17/08/2012. 

BORTOLIN, Adriana; SANTOS, Jacques F. dos; AKABANE, Getulio Kasue. 
Conteinerização como fator de redução da contratação dos trabalhadores 
portuários avulsos no porto de Santos. V Simpósio Internacional de Gestão de 
Negócios no Ambiente Portuário: Sustentabilidade de Negócios no Ambiente 
Portuário. Santos: Universidade Católica de Santos, 2008. 

BRASIL. Lei 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. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8630.htm. 
Acesso em 21 mar/. 2012.  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5 ed. São 
Paulo: Prentice Hall, 2002.  

CHARLIER, Évelyne. Formar professores profissionais para uma formação contínua 
articulada à prática. In: PAQUAY, Léopold; PERRENOUD, Phillippe; ALTET, 
Marguerite; CHARLIER, Évelyne. Formando professores profissionais. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. pg 85-102. 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Resumo completo da 
história do porto de Santos. Disponível em: 
http://www.portodesantos.com.br/historia.php. Acesso em 23/04/2012.  

CRUZ, Maria Cecília Velasco e. Virando o jogo: estivadores e carregadores no Rio 
de Janeiro da Primeira República. Tese (doutorado em Sociologia) Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. 

DIEGUEZ, Carla Regina Mota Alonso. De OGMO (Operário Gestor de Mão-de-
Obra) para OGMO (Órgão Gestor de Mão-de-Obra): modernização e cultura do 
trabalho no Porto de Santos. Dissertação (mestrado em Sociologia) Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 



51 

 

 

DUTRA, Joel Souza. Competências – conceitos e instrumentos para a gestão de 
pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2008. 

EBOLI, Marisa. Educação corporativa no Brasil: mitos e verdades. São Paulo: 
Editora Gente, 2004. 

FLEURY, Maria Teresa Leme; FLEURY, Afonso. Desenvolver competências e gerir 
conhecimentos em diferentes arranjos empresariais – o caso da indústria brasileira 
de plástico. In: FLEURY, Maria Teresa Leme. Gestão Estratégica do 
Conhecimento. São Paulo: Atlas, 2001. 

FLEURY, Maria Teresa Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de 
competência. São Paulo: RAC. Edição Especial, 2001.  

GALLIANO, A. Guilherme. O método científico: teoria e prática. São Paulo: Harbra, 
1986.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 

GONÇALVES, Alcindo; NUNES, Luiz Antonio de Paula. O grande porto. A 
modernização no porto de Santos. Santos: Realejo, 2008. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 1992. 

LEI, David; HITT, Michael A; BETTIS, Richard. Competências essenciais dinâmicas 
mediante a meta-aprendizagem e o contexto estratégico. In: FLEURY, Maria Teresa 
Leme. Gestão Estratégica do Conhecimento. São Paulo: Atlas, 2001. pg 157-186. 

MATOS, Maria Cristina P. Influência de lei de modernização dos portos na 
qualidade de vida dos trabalhadores portuários avulsos: Um estudo no Porto de 
Santos. Relatório Final apresentado ao Programa de Pós-Doutorado em 
Administração à Universidade de São Paulo, 2012. 

MCCLELLAND, David. Biografia. Disponível em: 

http://www.historiadaadministracao.com.br/jl/. Acesso em 15/08/2012. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Manual do trabalho portuário e 
ementário. Brasília: MTE, SIT, 2001. 

MONTEIRO, Jamir Mendes. A Lei nº 8.630 de Modernização dos Portos. A 
organização do trabalho portuário no Porto de Santos. (Dissertação de Doutorado 
em Engenharia de Produção). Universidade Paulista, 2011. 

OLIVEIRA, Rodrigo Nunes de. O processo de privatização do porto de Santos e 
o Terceiro Setor. Dissertação (mestrado em Gestão de Negócios), Universidade 
Católica de Santos, Santos: 2006. 

OLIVEIRA JUNIOR, Moacir M. Mudanças organizacionais e inovações 
tecnológicas: impactos sobre os padrões de relações de trabalho no Porto de 



52 

 

 

Santos. Dissertação (mestrado) Programa de Pós-Graduação em Administração. 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1994. 

PAIXÃO, Cristiano; FLEURY, Ronaldo curado. Trabalho portuário: a modernização 
dos portos e as relações de trabalho no Brasil. 2 ed. São Paulo: Método, 2008. 

PAUL, Norberto Luiz de França; FREDDO, Antonio Carlos. Questões sobre a 
multifuncionalidade nas operações portuárias em Santos. Dissertação 
(mestrado em Gestão de Negócios). eGesta – Revista Eletrônica de Gestão de 
Negócios. Santos: Universidade Católica de Santos, 2009.  

PRAHALAD, C.K. HAMEL, Gary. Competindo pelo futuro. 22ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 

RODRIGUES, José e VAZ, José Pascoal.  Portos brasileiros: duzentos anos de 
transformação socioeconômica. IN: OLIVEIRA, Luís V. e RICUPERO, Rubens 
(org’s). A abertura dos portos. São Paulo: Editora Senac, 2007.  

SARTI, Ingrid. Porto Vermelho: Os estivadores santistas no sindicato e na política. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

SANTOS NETO, Arnaldo Bastos; VENTILARI, Paulo Sérgio Xavier. O trabalho 
portuário e a modernização dos portos. Curitiba: Juruá, 2004. 

SILVA, Fernando Teixeira da. Valentia e cultura do trabalho na estiva de Santos. In: 
BATALHA, Claudio H.M.; FORTES, Alexandre & SILVA, Fernando Teixeira da. 
Cultura de Classes. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2004. 

WEBSTER. Webster’s third new international dictionary of the english 
language, unabridged. Springfield : G. & C. Merriam, 1981. 

ZOTTO, Tânia Christina. O trabalho de estiva: modernização x tradição: os 
desafios da tecnologia e gestão do cais. São Paulo: LTr, 2002. 

 

 

 



53 

 

 

ANEXO 

 

 

LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1.993 

 

  DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DOS 

PORTOSORGANIZADOS E DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS E DÁ 

OUTRASPROVIDÊNCIAS. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

C A P Í T U L O I 

DA EXPLORAÇÃO DO PORTO E DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS 

 

Art. 1º -Cabe à União explorar, diretamente ou mediante concessão, o porto 

organizado.  

 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:  

 

I -PORTO ORGANIZADO: o construído e aparelhado para atender as necessidades 

da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou 

explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de 

uma autoridade portuária:  

II - OPERAÇÃO PORTUÁRIA: a de movimentação e armazenagem de mercadorias 

destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, realizada no porto organizado 

por operadores portuários;  

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 ancouradouros, docas, cais, pontes e pieres 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-
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correntes, quebra-mares, eclusas, canais bacias de evolução e área 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 e ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de 

transporte aquaviário.  

 

§ 2º 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 

realizados nos termos desta lei.  

 

Art. 3 º - 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.  

 

C A P Í T U L O I I 

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 ministério competente, quando se tratar de terminal de uso 

privativo, desde que fora da área do porto organizado, ou quando o interessado for 
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titular do domínio útil do terreno, mesmo que situado dentro da área do porto 

organizado.  

 

§1º A celebração do contrato e a autorização a que se referem os incisos I e II deste 

artigo devem ser precedidos de consulta à autoridade aduaneira e ao poder público 

municipal e de aprovação do Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA.  

 

§2º 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.  

 

§3º A exploração de instalação portuária de uso público fica restrita à área do porto 

organizado.  

 

§4 º 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 

infraestrutura 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;  
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VI - aos direitos e deveres dos usuários, com as obrigações correlatas do contratado 

e as sanções respectivas;  

VII - à reversão de bens aplicados no serviço;  

VIII -aos direitos, garantias e obrigações do contratante e do contratado, inclusive, 

quando for o caso, os relacionados com as previsíveis necessidades de futuras 

suplementações, alterações e expansões do serviço e conseqüente modernização, 

aperfeiçoamento e ampliação das instalações;  

IX - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos e dos métodos e 

práticas de execução dos serviços;  

X - às garantias para adequada execução do contrato;  

XI - ao início, término e, se for o caso, às condições de prorrogação do contrato, que 

poderá ser feita uma única vez, por prazo máximo 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 inexecucão ou 

deficiente execucão dos serviços;  

XIII - às hipóteses de extinção do contrato;  

XIV -à obrigatoriedade de prestação de informações de interesse da Administração 

do Porto e das demais autoridades no porto, inclusive as de interesse específico da 

Defesa Nacional, para efeitos de mobilização;  

XV - à adoção e ao cumprimento das medidas necessárias à fiscalização aduaneira 

de mercadorias, veículos e pessoas;  

XVI - ao acesso, pelas autoridades do porto, às instalações portuárias;  

XVII - às penalidades contratuais e sua forma de aplicação;  

XVIII - ao foro.  

 

§5º O disposto no inciso VI do parágrafo anterior somente se aplica aos contratos 

para exploração de instalação portuária de uso público.  

 

§6º Os investimentos realizados pela arrendatária de instalação portuária localizada 

em terreno da União localizado na área do porto organizado reverterão à União, 



57 

 

 

observado o disposto na Lei que regulamenta o regime de concessão e permissão 

de serviços públicos.  

 

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.  

 

§1º 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.  

 

§2º Mantido o indeferimento cabe recurso, no prazo de quinze dias, ao ministério 

competente.  

 

§3º 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 

tempo, considerá-lo indeferido, para fins de apresentação do recurso a que aludem 

os parágrafos anteriores.  

 

Artº 6º Para os fins do disposto no inciso II do art. 4º 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.  

 

§1º A autorização de que trata este artigo será formalizada mediante contrato de 

adesão, que conterá as cláusulas a que se refere os incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art 4º desta Lei.  

 

§2º Os contratos para movimentação de cargas de terceiros reger-se-ão, 

exclusivamente, pelas normas de direito privado, sem participação ou 

responsabilidade do poder público.  

 

§3º As instalações de que trata o caput deste artigo ficarão sujeitas a fiscalização 

das autoridades aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima.  



58 

 

 

 

Art. 7º (VETADO)  

 

C A P Í T U L O I I I 

DO OPERADOR PORTUÁRIO 

 

Art. 8º Cabe aos Operadores Portuários a realização das operações portuárias 

previstas nesta Lei.  

 

§ 1º Ë 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, quando a carga ou descarga for feita por 

aparelhos mecânicos automáticos, salvo quanto aos serviços de rechego, quando 

necessários;  

 

III - relativas à movimentação de:  

 

a) cargas em área sobre controle militar, quando realizadas por pessoal militar ou 

vinculado à organização militar;  

b) materiais pelos estaleiros de construção e reparação naval;  
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c) peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos e abastecimentos de 

embarcações;  

 

IV - relativas ao abastecimento de aguada, combustíveis e lubrificantes à 

navegação.  

 

§ 2º 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.  

 

§ 1º As normas de pre-qualificação referidas no caput deste artigo devem obedecer 

aos princípios da legalidade, moralidade e igualdade de oportunidade.  

 

§ 2º A Administração do Porto terá trinta dias, contados do pedido do interessado, 

para decidir.  

 

§ 3º Considera-se pré-qualificada como operador portuário a Administração do 

Porto.  

 

Art. 10º A atividade de operador portuário obedece às normas do regulamento do 

porto.  

 

Art. 11º O operador portuário responde perante:  

 

I - a Administração do Porto, pelos danos culposamente causados à infraestrutura, 

às instalações e ao equipamento de que a mesma seja 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 ocorrem 

durante as operações que realizar ou em decorrência delas;  
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III -o armador, pelas avarias provocadas na embarcação ou na mercadoria dada a 

transporte;  

IV - o trabalhador portuário, pela remuneração dos serviços prestados e respectivos 

encargos;  

V - o órgão local de gestão de mão-de-obra do trabalho avulso, pelas contribuições 

não recolhidas;  

VI - os órgãos competentes, pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o 

trabalho portuário avulso;  

 

Art. 12º O Operador Portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas 

mercadorias sujeitas a controle ou uso exclusivo de área do porto onde se acham 

depositadas ou devam transitar.  

 

Art. 13º 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. 14º O disposto nos artigos anteriores não prejudica a aplicação das demais 

normas legais referentes ao transportes marítimo, inclusive as decorrentes de 

convenções internacionais ratificadas, enquanto vincularem internacionalmente a 

República Federativa do Brasil  

 

Art. 15º 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. 16º O operador portuário é titular e responsável pela direção e coordenação das 

operações portuárias que efetuar.  

 

Art. 17º Fica permitido às cooperativas formadas por trabalhadores portuários 

avulsos, registrados de acordo com esta lei, se estabelecerem como operadores 
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portuários para a exploração de instalações portuárias, dentro ou fora dos limites da 

área do porto organizado.  

 

C A P Í T U L O V 

DA GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO 

 

Art. 18º 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 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 pêlos 

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 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. 19º 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;  
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a) repreensão verbal ou por escrito;  

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

c) cancelamento do registro;  

 

II - promover a formação profissional e o treinamento multifuncional do trabalhador 

portuário, bem assim programas de realocação e de incentivo ao cancelamento do 

registro e de antecipação de aposentadoria;  

III - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, contribuições destinadas a 

incentivar o cancelamento do registro e a aposentadoria voluntária;  

IV - arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do órgão;  

V - zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança do trabalho portuário avulso; e  

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 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 deste 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 carater permanente, ao operador portuário.  
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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.  

 

§ 1º Em caso de impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas finais.  

 

§ 2º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência de qualquer 

das partes.  

 

§ 3º 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.  

 

§ 1º 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.  

 

§ 2º A Diretoria Executiva será composta por um ou mais diretores, designados o 

destituíveis, a qualquer tempo, pelo bloco dos prestadores de serviços portuários a 
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que se refere o inciso II do art. 31 desta Lei, cujo prazo de gestão não será superior 

a três anos, permitida a redesignação.  

 

§ 3º Os membros do Conselho de Supervisão, até o máximo de 1/3 (um terço), 

poderão ser designados para cargos de diretores.  

 

§ 4º 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.  

 

C A P Í T U L O 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.  
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§ 1º 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.  

 

§ 2º 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.  

 

§ 3º 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 ternos e as 

demais condições do trabalho portuário avulso serão objeto de negociação entre as 

entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores 

portuários.  

 

C A P I T U L O VI 

DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO ORGANIZADO 

 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP 

 

Art. 30 - Será instituído, em cada porto organizado ou no âmbito de cada concessão, 

um Conselho de Autoridade Portuária.  

 

§ 1º Compete ao Conselho de Autoridade Portuária:  

 

I - baixar o regulamento de exploração;  
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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 1 (um) membro da classe empresarial e outro da classe trabalhadora 

para compor o Conselho de Administração ou órgão equivalente da concessionária 

do porto, se entidade sob controle estatal;  

XV - baixar seu regimento interno;  

XVI - pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse do porto.  

 

§ 2º 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.  

 

§ 3º O representante dos trabalhadores a que se refere o inciso XIV do § 1º 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:  
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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.  

 

§ 1º 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.  
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§ 2º Os membros do Conselho serão designados pelo ministério competente para 

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

 

§ 3º Os membros do conselho não serão remunerados, considerando-se de 

relevante interesse público os serviços prestados.  

 

§ 4º 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 um voto de qualidade.  

 

§ 5º 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.  

 

§ 1º 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;  
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V - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Autoridade Portuária e ao 

OGMO;  

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 

União, de forma supletiva, para os fatos que serão investigados e julgados 

conjuntamente;  

XIV -desincumbir-se dos trabalhos e exercer outras atribuições que lhe forem 

cometidas pelo Conselho de Autoridade Portuária; e  

XV -estabelecer o horário de funcionamento no porto, bem como as jornadas de 

trabalho no cais de uso público.  

 

§ 2º O disposto no inciso XI do parágrafo anterior não se aplica à embarcação militar 

que não esteja praticando comércio.  
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§ 3º A autoridade marítima responsável pela segurança do trafego pode intervir para 

assegurar ou garantir aos navios da Marinha do Brasil a prioridade para atracação 

no porto.  

 

§ 4º 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.  

 

§ 5º Cabe a 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;  

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.  
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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, unidade de carga e mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras 

autoridades no porto;  

III - exercer a vigilância aduaneira e promover a repressão ao contrabando, ao 

descaminho e ao tráfego de drogas, sem prejuízo das atribuições de outros órgãos;  

IV - arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio exterior;  

V - proceder ao despacho aduaneiro na importação e na exportação;  

VI - apurar responsabilidades tributárias decorrentes de avaria, quebra ou falta de 

mercadorias, em volumes sujeitos a controle aduaneiro;  

VII - proceder à apreensão de mercadoria em situação irregular, nos termos da 

legislação fiscal aplicável;  

VIII - autorizar a remoção de mercadorias da área do porto para outros locais, 

alfandegados ou não, nos casos e na forma prevista na legislação aduaneira;  

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; e  

XI - zelar pela observância da legislação aduaneira e pela defesa dos interesses 

fazendários nacionais.  
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§ 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, se for preciso, o apoio de força pública federal, estadual ou 

municipal.  

 

C A P Í T U L O V I I 

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.  
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Art. 38 - Os infrações estão sujeitas as seguintes penas, aplicáveis separada ou  

cumulativamente, de acordo com a gravidade da falta:  

 

I - advertência:  

II - multa, de 100 (cem) até 20.000 (vinte mil) Unidades Fiscais de Referência UFIR;  

III -proibição de ingresso na área do porto por período de trinta a cento e oitenta 

dias;  

IV -suspensão da atividade de operador portuário, pelo período de trinta a cento e 

oitenta dias;  

V - cancelamento do credenciamento do operador portuário.  

 

Art. 39 - Compete à Administração do Porto:  

 

I - determinar a pena ou as penas aplicáveis ao infrator ou a quem deva responder 

pela infração, nos termos da lei;  

II - fixar a quantidade da pena, respeitados os limites legais.  

 

Art. 40 - Apurando-o, 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.  

 

§ 1º 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.  

 

§ 2º Considerar-se-ão continuadas as infrações quando se tratar de repetição de 

falta ainda não apurada ou que seja objeto de 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.  
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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 

neste 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.  

 

C A P Í T U L O VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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 1.974)  

 

Art. 46 - ( VETADO)  

 

C A P Í T U L O IX 

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 da 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 § 2º do art. 4º desta Lei.  
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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 nº 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.  

 

Art. 52 -A alíquota do Adicional de Tarifa Portuária - ATP (Lei nº 7.700, de 21 de 

dezembro de 1l.988), é reduzida para:  

 

I - em 1993, 40% (quarenta por cento);  

II - em 1994, 30% (trinta por cento);  

III - em 1995, 20% (vinte por cento).  

 

§ 1º A partir do exercício de 1993, os recursos do ATP serão aplicados no porto 

organizado que lhes deu origem, nos seguintes percentuais:  

 

I - 30% (trinta por cento) em 1993;  

II - 40% (quarenta por cento) em 1994;  

III - 50% (cinqüenta por cento) em 1995;  

IV - 60% (sessenta por cento) em 1996;  

V - 70% (setenta por cento) a partir do exercício de 1997.  
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§ 2º º ATP não incide sobre operações portuárias realizadas com mercadorias 

movimentadas em instalações portuárias localizadas fora da área do porto 

organizado.  

 

Art. 53 - O Poder Executivo promoverá, no prazo de cento e oitenta dias, a 

adaptação das atuais concessões, permissões e autorizações às disposições dessa 

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.  
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§ 1º 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.  

 

§ 2º 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.  

 

§ 3º Considera-se:  

 

I - Capatazia: a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso 

público, compreendendo o recebimento, conferencia, 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, caribagem, 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;  
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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, requerem ao organismo local de gestão de mão-de-

obra, no prazo de até 1(um) ano contado da vigência do adicional a que se refere o 

art. 61, o cancelamento do respectivo registro profissional.  

 

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá antecipar o início do prazo estabelecido 

neste artigo.  

 

Art. 59 -É assegurada 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 nº 

8.036, de 11 de maio de 1.990.  

 

§ 1º 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.  

 

§ 2º O cancelamento do registro somente surtirá efeito a partir do recebimento, pelo 

trabalhador portuário avulso, da indenização.  

 

§ 3 º A indenização de que trata este artigo é isenta de tributos da competência da 

União.  
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Art. 60 -O trabalhador portuários avulso que tenha requerido o cancelamento do 

registro nos termos do art. 58 desta Lei, para constituir sociedade comercial cujo 

objeto seja o valor correspondente a Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), 

corrigidos na forma do disposto no § 1º 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.  

 

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 líquido e 0,6 (seis décimos) de 

UFIR por tonelada de carga geral, solta ou unitizada.  

 

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.  

 

§ 1º Dentro do prazo previsto neste artigo, os operadores portuários deverão 

apresentar à receita Federal o comprovante do recolhimento do AITP.  
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§ 2º 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.  

 

§ 3º 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.  

 

§ 4º 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.  

 

§ 1º São recursos do Fundo:  

 

I - o produto da arrecadação do AITP;  

II - (VETADO)  

III - o produto do retorno das suas aplicações financeiras;  

IV - a reversão dos saldos anuais não aplicados.  

 

§ 2º Os recursos disponíveis do Fundo poderão ser aplicados em títulos públicos 

federais ou em outras operações aprovadas pelo Ministro da Fazenda.  

 

§ 3º O Fundo terá como gestor o Banco do Brasil S.A.  

 

Art. 68 - Para os efeitos previstos neste Lei, o órgãos 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.  
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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 em 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 contados da publicação 

desta lei, os art. 254 a 292 e o inciso VIII do art. 544 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

Art. 76 - Ficam revogados, também os Decretos nºs. 24.324, de 1º 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 nºs. 6.460, de 2 de 

maio de 1994 e 8.439, de 24 de dezembro de 1945; as Leis nºs 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 nºs. 3, de 27 de janeiro de 1966, 5, 

de 4 de abril de 1966 e 83, de 26 de dezembro de 1966; a Lei nº 5.480, de 10 de 

agosto de 1968; os incisos VI e VII do art. 1º do Decreto-lei nº 1.143, de 30 de 
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dezembro de 1970; as Leis nºs. 6.222, de 10 de julho de 1975 e 6.914, de 27 de 

maio de 1981, bem como as demais disposições em contrário.  
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