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RESUMO 

 

DE PAULA, Fabiano Nascimento. O efetivo alcance das ações de Segurança Pública Portuária para 

as vias navegáveis brasileiras de 1988 a 2018. Rio de Janeiro, 2019. Monografia (Bacharelado em 

Defesa e Gestão Estratégica Internacional) – Instituto de Relações Internacionais e Defesa, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019. 

 

A pesquisa investiga o efetivo alcance das ações de Segurança Pública Portuária 

para as vias navegáveis brasileiras, a partir da Constituição Federal de 1988 a 

contemporaneidade em 2018. Para equacionar a problemática, o trabalho apresenta 

de forma geral a efetiva extensão da Segurança Pública às hidrovias. Para tanto, o 

segundo capítulo discorre de forma específica sobre a Segurança Pública, seus 

atores, o significado de porto, sua abrangência e as autoridades portuárias. O 

terceiro capítulo descreve as ações de Segurança Pública para os portos e 

terminais. O quarto capítulo identifica as ações inerentes as vias navegáveis. E o 

capítulo quinto extrai os resultados da comparação entre as ações nos portos e vias 

navegáveis. A metodologia aplicada consiste em uma pesquisa de finalidade básica, 

com objetivo descritivo exploratório, realizada por meio de levantamento bibliográfico 

e documental, executada pelo método hipotético-dedutivo, com abordagem 

qualitativa. Verifica-se que as ações de Segurança Pública para vias navegáveis não 

são efetivas, constata-se lacunas normativas, registra-se esclarecimentos 

conceituais, compara-se ambientes e destaca-se a interação entre os órgãos. 

 

Palavras-chave: Segurança Pública Portuária. Vias Navegáveis. Porto. Terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

DE PAULA, Fabiano Nascimento. The effective scope of Port Public Safety actions for Brazilian 

waterways from 1988 to 2018. Rio de Janeiro, 2019. Monograph (Bachelor of Defense and 

International Strategic Management) - Institute of International Relations and Defense, Federal 

University of Rio de Janeiro January 2019. 

 

The research investigates or achieves the scope of Port Public Security actions for 

Brazilian waterways, from the Federal Constitution of 1988 to 2018. To address the 

problem, the work presents the general and effective extension of Public Safety in 

waterways. To this end, the second chapter deals specifically with Public Security, its 

actors, the meaning of port, its scope and port authorities. The third chapter 

describes how Public Safety actions for ports and terminals. The fourth chapter 

identifies inherent actions in the waterways. It is in the extra fifth chapter of the result 

of the comparison between actions taken in ports and in waterways. The applied 

methodology consists on a basic approach research, with exploratory descriptive 

objective, performed through bibliographic and documentary survey, the hypothetical-

deductive method, and qualitative approach. It is verified that Public Safety actions 

for waterways are not effective, having regulatory gaps. Concepts are clarified, 

environments are compared and it is exposed the interaction between agencies. 

 

Keywords: Port Public Security. Waterways. Port. Terminal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Piratas saqueiam R$ 100 milhões por ano na Amazônia”1 (JORNAL O 

ESTADÃO, 2017), “'Capital dos Piratas': Coari vira base do PCC na Amazônia na luta 

pelas rotas do tráfico”2 (PORTAL SPUTNIK BRASIL, 2018), “Tráfico ameaça 

pescadores que se recusam a levar armas e drogas pela Baía de Guanabara, no 

RJ”3 (PORTAL G1, 2019), “Piratas causam pânico e mortes em rios e embarcações 

no AM, RO e PA”4 (PORTAL G1, 2015), “Piratas atacam velejadores ancorados no 

litoral da Bahia”5 (JORNAL A FOLHA DE SÃO PAULO, 2019), "Duas toneladas de 

maconha são apreendidas no Lago de Itaipu"6 (PORTAL GAZETA DO POVO, 2010). 

 Essas notícias sugerem que as vias navegáveis brasileiras são palcos nos 

quais ocorrem diversas infrações à ordem pública com ameaças à integridade dos 

cidadãos e do patrimônio. Ao mesmo tempo indicam que essas verdadeiras estradas 

molhadas são importantes vias pelas quais transitam de porto a porto, diariamente, 

pessoas e produtos que movimentam o comércio interno e externo, lícito e ilícito. 

   Porém, embora o ambiente dos portos e das vias navegáveis seja tão 

importante para o comércio do Brasil, ainda não há uma organização consolidada, 

ações permanentes e dados sistematizados sobre a atividade de segurança pública 

nesses dois campos tão amplos. Assim, esse trabalho investiga o efetivo alcance 

das ações de Segurança Pública Portuária para as vias navegáveis brasileiras a 

partir da Constituição Federal de 1988 até 2018. 

 Um aspecto importante dessa pesquisa consiste na definição de que a 

expressão “Segurança Pública” com letra maiúscula ou minúscula possui 

significados diferentes. Isto é, quando a palavra se apresentar com letra maiúscula, 

a Segurança Pública é referente à estrutura, aos órgãos e seus agentes, por outro 

                                                             
1 Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,piratas-saqueiam-r-100-milhoes-por-ano-na-

amazonia,70001900595. Acesso em: 06 nov. 2019. 
2 Disponível em: https://br.sputniknews.com/brasil/2018092612301223-coari-pcc-capital-piratas/. Acesso em: 06 

nov. 2019. 
3 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/27/trafico-ameaca-pescadores-que-se-

recusam-a-levar-armas-e-drogas-pela-baia-de-guanabara-no-rj.ghtml. Acesso em: 06 nov. 2019. 
4 Disponível em: http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/05/piratas-causam-panico-e-mortes-em-rios-e-

embarcacoes-no-am-ro-e-pa.html. Acesso em: 06 nov. 2019. 
5 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/piratas-atacam-velejadores-ancorados-no-

litoral-da-bahia.shtml. Acesso em: 06 nov. 2019. 
6 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/duas-toneladas-de-maconha-sao-

apreendidas-no-lago-de-itaipu-2r232ocvdw3jnea2ywiae9aha/. Acesso em: 06 nov. 2019. 
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lado, o mesmo termo com letra minúscula tem o significado de dever, direito ou 

atividade, por exemplo de fiscalização e de regulação. 

Uma outra abordagem singular para a correta compreensão desse estudo, é 

que a palavra “ações” de Segurança Pública Portuária significa um termo guarda-

chuva, ou seja, uma expressão abrangente sob a qual está incluso os diversos tipos 

de iniciativas de Estado. Quanto à Segurança Pública nos portos, terminais e vias 

navegáveis. 

Essas ações são os atos normativos nacionais, internacionais, e as medidas 

operacionais executadas pelos órgãos de Estado. 

 Para equacionar a problemática, a pesquisa apresenta e discute de forma 

geral a efetiva extensão da Segurança Pública às hidrovias. Para tanto, discorre de 

forma específica sobre a Segurança Pública, seus atores, a definição de porto, sua 

abrangência e autoridades portuárias. Descreve detalhadamente as ações de 

Segurança Pública para os portos e terminais. Identifica as ações inerentes para as 

vias navegáveis e, finalmente, compara as ações realizadas nos portos e nas vias 

navegáveis. 

O trabalho propõe a ideia de que as vias navegáveis brasileiras são 

abordadas pelo Estado como objetos secundários de Segurança Pública. Parte-se 

da visão empírica de que uma parcela dos atores estatais e da sociedade civil 

possuem um profundo conhecimento de que essas vias são espaços vitais para o 

transporte de pessoas e produtos, enquanto a outra parte desses atores, possui uma 

compreensão superficial sobre a relevância das vias navegáveis.  

Sobre a metodologia aplicada, a presente monografia é uma pesquisa de 

finalidade básica, com objetivo descritivo exploratório, realizado por meio de 

levantamento bibliográfico e documental, executada pelo método hipotético-

dedutivo, com abordagem qualitativa. 

Em relação ao conteúdo, no capítulo 2 o aspecto fundamental é a definição 

de porto e interface navio/porto, pois, tanto um quanto o outro conceito são 

parâmetros básicos para delimitar a área a ser certificada pelo Código Internacional 

para Proteção de Navios e Instalações Portuárias (Código ISPS). Outro aspecto que 

chama atenção é a dimensão do Sistema Portuário Nacional (SPN) que conta com 

mais de 600 instalações portuárias classificadas em diversas categorias.   
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O capítulo 3 é a sessão na qual a pesquisa trata da Segurança Pública nos 

portos e terminais. Para um melhor entendimento, foi elaborado pelo autor uma 

organização sobre os trinta anos de evolução normativa-institucional da Segurança 

Pública Portuária (SPP). Esse desenvolvimento foi caracterizada em três períodos: a 

1ª Geração de SPP no Ciclo 1888-1993, da Constituição Federal à Lei de 

Modernização dos Portos; a 2ª Geração de SPP no Ciclo 1993-2002, da Lei de 

Modernização dos Portos à 1ª edição do Plano Nacional de Segurança Pública 

Portuária (PNSPP); e a 3ª Geração de SPP no Ciclo 2002-2018, da adoção do 

Código ISPS à contemporaneidade. 

O capítulo 4 é uma discussão sobre o ambiente das vias navegáveis, 

hidrovias, e tipos de navegação, uma vez que esses temas são pouco debatidos no 

cotidiano, além de ser um objeto de Segurança Pública. Outro ponto é a 

compreensão da amplitude e dos limites das vias navegáveis. Para isso a pesquisa 

traz ao debate as linhas de base estabelecidas pela Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar (CNUDM). São essas linhas que dividem as águas interiores 

das águas marítimas7. E por fim as ações práticas de Segurança Pública para as 

vias navegáveis  

No capítulo 5, conclui-se que as ações de Segurança Pública para vias 

navegáveis não apresentam um alcance efetivo, tendo em vista primeiramente a 

amplitude do Sistema Portuário Nacional (SPN) com mais de 600 instalações 

portuárias e do Sistema Hidroviário Nacional (SHN) com mais de 60 mil km de vias 

navegáveis. E em segundo, e não menos importante, as lacunas identificadas como 

a ausência principalmente de estatísticas, pesquisas científicas e políticas públicas 

direcionadas à segurança pública nas vias navegáveis brasileiras.  

 

 

 

 

 

                                                             
7 As águas marítimas são os espaços que se estendem para além do território e das águas interiores nos quais o 

Brasil exerce jurisdição, em algum grau, sobre atividades, pessoas, instalações, embarcações e recursos 

naturais. 
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2    A SEGURANÇA PÚBLICA E SEUS ÓRGÃOS; O PORTO E SUA AMPLITUDE 

 

Para que as ações de Segurança Pública Portuária brasileiras sejam 

compreendidas, primeiramente é importante apresentar a definição da atividade de 

segurança pública, seus atores, e em seguida, discorrer sobre a definição de porto, 

sua abrangência e as autoridades portuárias. 

 

2.1 SEGURANÇA PÚBLICA E SEUS ÓRGÃOS À LUZ DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

  

Segundo Lazzarini (1989, p. 233, grifo do autor), “o constituinte de 1988, no 

Título V da Constituição da República, que cuida Da Defesa do Estado e das 

Instituições Democráticas, designou o seu Capítulo III, como o Da Segurança 

Pública, dela tratando no seu artigo 144”. 

 

segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I – polícia federal; II – polícia rodoviária federal; III – polícia ferroviária 

federal; IV – polícias civis; V – polícias militares e corpos de bombeiros 

militares. 

 

Dos órgãos de Segurança Pública, a Polícia Federal atua diretamente na 

Segurança Pública nos portos, terminais e vias navegáveis. Os demais, exceto a 

Polícia Ferroviária, atuam indiretamente de acordo com suas competências legais. 

Recentemente, com a publicação da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, 

outros órgãos foram incluídos como integrantes operacionais, no âmbito da 

instituição do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), cujo objetivo consiste na 

“preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por 

meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de 

Segurança Pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, em articulação com a sociedade” (BRASIL, 2018, p. 1).  

De acordo com a Lei nº 13.675/2018, em seu artigo 9º, no § 2º, há uma lista 

de integrantes operacionais do SUSP, a saber (BRASIL, 2018, p. 5, grifo nosso): 

 
I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III – (VETADO); IV - polícias 

civis; V - polícias militares; VI - corpos de bombeiros militares; VII - guardas 
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municipais; VIII - órgãos do sistema penitenciário; IX - (VETADO); X - 

institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação; XI - 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp); XII - secretarias 

estaduais de segurança pública ou congêneres; XIII - Secretaria Nacional 

de Proteção e Defesa Civil (Sedec); XIV - Secretaria Nacional de Política 

Sobre Drogas (Senad); XV - agentes de trânsito; XVI - guarda portuária. 

 

A Polícia Ferroviária Federal e os órgãos do sistema sócio educativo foram 

indicados pelo Poder Legislativo como componentes do SUSP, porém foram vetados 

pelo Poder Executivo. Assim, dentre os novos órgãos integrantes operacionais do 

SUSP, observa-se a SENASP e a Guarda Portuária (GPort), uma vez que são 

organizações que participam da atividade de segurança pública nos portos e 

terminais. A Gport em específico possui uma participação histórica na Segurança 

Pública nos portos brasileiros.  

 

2.2 DEFINIÇÃO DE PORTO SOB O PONTO DE VISTA NORMATIVO 

 

Na Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 

promulgada pelo Brasil em 1982, o item .9 da Regra 1 do Capítulo XI-2 define que a 

instalação portuária “é um local, como estabelecido pelo Governo Contratante [país 

signatário da SOLAS8 74/88] ou pela Autoridade Designada órgão responsável, em 

que ocorre a interface navio/porto. Isto abrange áreas como fundeadouros, 

fundeadouros de espera e vias de acesso provenientes do mar, como for adequado” 

(SOLAS 74/88, 2002, p. 436). 

Ou seja, por um lado, o conceito de porto é definido pelo país ou órgão 

responsável. Paralelamente, a norma internacional indica que a localização não se 

situa em um ambiente qualquer, senão, em local onde ocorre a interface navio/porto, 

sem limitação ao atracadouro, ao contrário disso, com extensão da interface às 

áreas de fundeio e canais de acesso. 

                                                             
8 SOLAS é a International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974/1988 (Convenção Internacional para a 

Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974/1988) cujo propósito consiste em estabelecer padrões mínimos para 

a construção de navios, para a dotação de equipamentos de segurança e proteção, para os procedimentos de 

emergência e para as inspeções e emissão de certificados. O Brasil como Estado Membro da International 

Maritime Organization (IMO) ou Organização Marítima Internacional e tendo ratificado as suas Convenções, em 

especial a SOLAS, possui compromissos e obrigações com a comunidade marítima internacional. A IMO foi 

criada em 1948, como um organismo especializado na estrutura da  Organização das  Nações Unidas (ONU) 

cujos propósitos consistem em promover mecanismos de cooperação, segurança marítima e a prevenção da 

poluição, e remoção dos óbices ao tráfego marítimo. Disponível em: https://www.ccaimo.mar.mil.br/solas e 

https://www.marinha.mil.br/dhn/?q=pt-br/node/35. Acesso em: 21 nov. 2019. 
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O que reforça a ampliação do conceito de instalação portuária na perspectiva 

internacional é a definição de interface navio/porto que a Convenção SOLAS 74/88, 

em seu item .8 da Regra 1 do Capítulo XI-2 conceitua como “interações que ocorrem 

quando um navio é afetado direta e imediatamente por ações que envolvam a 

movimentação de pessoas ou de produtos para o navio ou proveniente do navio, ou 

a prestação de serviços portuários ao navio” (SOLAS 74/88, 2002, p. 436). 

Logo, para uma correta compreensão sobre a abrangência do conceito 

internacional de porto, deve-se conjugar a definição de instalação portuária e de 

interface navio/porto, e em seguida, ter em vista o que define o Governo brasileiro 

como área do porto organizado ou, ainda, a área dos terminais de uso privado. 

Do ponto de vista das normas brasileiras, primeiramente a Lei nº 10.893, de 

13 de junho de 2004, em seu artigo 2º, inciso I, estabelece que “porto é o 

atracadouro, o terminal, o fundeadouro ou qualquer outro local que possibilite o 

carregamento e o descarregamento de carga” (BRASIL, 2004, p. 1), definição que 

converge com a norma internacional no que diz respeito à amplitude do conceito de 

porto. 

Em um segundo momento, o Governo Brasileiro revoga a Lei nº 8.630, Lei 

dos Portos de 1993 e sanciona a Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013. Essa lei em 

seu artigo 2º reafirma e introduz novos conceitos (VIANNA, 2016, p. 127), dentre os 

quais aqueles que definem portos e instalações portuárias, a saber (BRASIL, 2013, 

p. 1, grifo nosso): 

 

I - porto organizado (PO): bem público construído e aparelhado para 

atender a necessidades de navegação, de movimentação de passageiros 

ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e 

operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária; 

II - área do porto organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo 

que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e 

de acesso ao porto organizado; 

III - instalação portuária (IP): instalação localizada dentro ou fora da área do 

porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros, em 

movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou 

provenientes de transporte aquaviário; 

IV - terminal de uso privado (TUP): instalação portuária explorada mediante 

autorização e localizada fora da área do porto organizado; 

V - estação de transbordo de cargas (ETC): instalação portuária explorada 

mediante autorização, localizada fora da área do porto organizado e 

utilizada exclusivamente para operação de transbordo de mercadorias em 

embarcações de navegação interior ou cabotagem; 
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VI - instalação portuária pública de pequeno porte (IP4): instalação portuária 

explorada mediante autorização, localizada fora do porto organizado e 

utilizada em movimentação de passageiros ou mercadorias em 

embarcações de navegação interior; 

VII - instalação portuária de turismo (IPT): instalação portuária explorada 

mediante arrendamento ou autorização e utilizada em embarque, 

desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e bagagens, e de 

insumos para o provimento e abastecimento de embarcações de turismo; 

 

No entanto, nota-se que em vista da norma internacional, o termo “instalação 

portuária” tem um significado mais genérico com foco na parte aquaviária, o que 

inclui o atracadouro, o fundeadouro e as vias de acesso provenientes do mar. Assim, 

todas categorias previstas na Lei dos Portos de 2013, ou seja, um Porto Organizado, 

um Terminal de Uso Privado, uma Instalação Portuária de Pequeno Porte e uma 

Estação de Transbordo de Cargas estão sob o significado do termo “instalação 

portuária”.  

Já a norma nacional, traz uma definição mais terrestre e categórica sobre o 

que venha a ser um porto ou um terminal, ou se essas instalações são públicas, 

privadas, ou ainda, se um determinado terminal está dentro ou fora do Porto 

Organizado.  

Sobre a definição e abrangência das instalações portuárias na perspectiva do 

direto internacional, reitera-se que a principal observação reside no fato de que o 

termo “instalação portuária” é genérico. Assim, o conceito internacional incorpora a 

definição legal de porto e terminal utilizada no Brasil. 

Logo, do ponto de vista internacional, uma instalação portuária consiste no 

local definido pelo Governo, onde ocorre a inferface navio/porto, incluindo as áreas 

de fundeio e o canal de acesso aquaviário. Isso significa que o operador do direito 

internacional foi claro na definição do espaço aquaviário do porto, por outro lado, de 

forma cautelosa, deixou a cargo de cada governo a delimitação do espaço terrestre 

portuário. 

Um fator é que a definição de porto ganha ainda mais amplitude junto ao 

conceito de interface navio/porto, uma vez que essa interface compreende a 

operação local entre o navio e a instalação portuária, e uma circunstância temporal, 

visto que o elaborador da norma internacional inseriu o termo “quando” na definição 

de interface.  
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Quer isso dizer que as interações locais, que ocorrem entre um navio e um 

porto, se estendem a todas as outras ações que por acaso envolvam o fluxo de 

pessoas e de produtos para o navio ou proveniente dele, ou ainda, as ações 

relativas à prestação de serviços portuários ao navio, quando essas afetarem direta 

e imediatamente o navio.  

Assim, por exemplo, ao entregar suprimento ao navio, por via aquaviária ou 

terrestre, uma agência marítima, seus veículos, funcionários ou serviços enquadrar-

se-ão no escopo do conceito de interface navio/porto, ainda que estejam fisicamente 

distantes, em terra ou em mar. 

Essa verificação é importante para a Segurança Pública Portuária, pois a 

correta interpretação da definição de instalação portuária, de interface navio/porto e 

seus limites é o parâmetro que determinará o espaço físico, objeto da certificação do 

governo. Ou seja, qual é delimitação da área a ser certificada? Até que parte da 

instalação portuária a administração portuária será obrigada a prover serviços de 

segurança? Isso será apreciado mais à frente. 

 

2.3 A COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES PORTUÁRIAS E A ABRANGÊNCIA 

DOS PORTOS 

 

Segundo dados em 2015 do Ministério da Infraestrutura (MI), o Sistema 

Portuário Nacional (SPN) é composto por 37 Portos Públicos Organizados, sendo 19 

Portos Organizados (PO) administrados por autoridades portuárias federais, no 

caso, as Companhias Docas (DOCAS); ou mediante delegação, sendo 18 PO 

administrados por autoridades portuárias municipais, estaduais ou consórcios 

públicos. 

Os 19 PO são administrados por 7 (sete) DOCAS9, conforme listado na 

Tabela 1: 

 

 

 

                                                             
9 NOTA - Além dos 19 PO, estão também sob administração das DOCAS outros portos e terminais, a saber: 

CODESA abrange o Porto de Capuaba; CDP abrange os Portos de Altamira, Itaituba e Óbidos, Terminal 

Portuário de Outeiro e Terminal Petroquímico de Miramar. 
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Tabela 1 - Relação dos 19 PO administrados pela União por meio das DOCAS 

 
Fonte: Ministério da Infraestrutura (2015) 

 

Já os 18 PO delegados são administrados por um respectivo órgão regional, 

conforme descrito na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Os 18 PO delegados aos municípios, estados ou consórcios públicos 

 
Fonte: Ministério da Infraestrutura (2015) 
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De acordo com a Lei nº 12.815, em seu capítulo II, seção IV, artigo 15, a 

delimitação das áreas dos PO é disposta por ato do Presidente da República, “a 

partir de proposta da Secretaria de Portos da Presidência da República [abreviação 

SEP]” (BRASIL, 2013, p. 06). Compete à SEP “[...] promover a execução de medidas 

[...] ao desenvolvimento [...] dos portos e terminais [...], bem como dos outorgados às 

companhias docas” (BRASIL, 2007, p. 01). 

Com a criação da SEP em 2007, as IP4 não passaram à sua competência, 

cabendo ao Ministério do Transporte e ao Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transporte (DNIT) a responsabilidade por essas instalações portuárias de 

pequeno porte (BRASIL, 2013, p. 19).  

Para aplicar essa divisão de competência, a SEP e o Ministério dos 

Transportes baixaram a Portaria Interministerial nº 24, de 11 de fevereiro de 2015, 

que, em seu artigo 1º, estabeleceu 122 IP4 no âmbito do Sistema Nacional de 

Viação (SNV) (BRASIL, 2015, p. 05); “Assim, os demais Portos Fluviais não 

definidos como IP4, continuaram sendo apenas Portos Fluviais” (MINISTÉRIO DA 

INFRAESTRUTURA, 2015). 

Dessa forma, estão sob a competência da SEP um total de 76 portos, sendo 

39 Portos Fluviais não classificados com IP4, e 37 PO (MINISTÉRIO DA 

INFRAESTRUTRA, 2015). A Tabela 3 relaciona-os: 

 

Tabela 3 - Relação dos 39 Portos Fluviais sob competência da SEP 

 
Fonte: Ministério da Infraestrutura (2015) 
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Quanto às outras categorias de instalações portuárias autorizadas pela 

Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ), registrou-se até 10 de junho 

de 2019 a existência de 34 ETC, 02 IPT, 175 TUP, 156 IP sob registro e 66 

autorizações especiais e de emergência (ANTAQ, 2019, p. 01-06).  

Portanto, entende-se que mencionar o termo “instalações portuárias” significa, 

em outras palavras, citar um ambiente amplo e complexo que não se limita aos 43 

Portos Públicos e aos 175 Terminais de Uso Privado. Dito de outra forma, é antes de 

tudo, fazer referência a todo o Sistema Portuário Nacional, composto por 631 

instalações portuárias. 
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3 AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PORTOS E TERMINAIS 

BRASILEIROS ENTRE 1988 A 2018 

 

Para efeito de compreensão, a palavra “ações” de Segurança Pública 

Portuária referida nesta pesquisa deve ser compreendida como um termo sob o qual 

encontram-se diversos tipos de iniciativas de Estado, referente à atividade de 

segurança pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (PTVN).  

Tais ações, por exemplo, são os atos normativos nacionais, os internacionais, 

e as medidas práticas tomadas tanto pelos órgãos policiais previstos na Constituição 

de 1988, quanto pelas instituições não policiais que cooperam. 

 

3.1 SEGURANÇA PÚBLICA PORTUÁRIA: DEFINIÇÃO, ABRANGÊNCIA E 

ÓRGÃOS 

 

Segurança Pública Portuária no Brasil é o sistema de prevenção e repressão 

de atos ilícitos nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (PTVN), que tem “por base 

a legislação nacional, os tratados, as convenções, os códigos internacionais e as 

respectivas emendas das quais o país [no caso o Brasil] seja signatário, que 

disponham sobre segurança e proteção nos portos, terminais e vias navegáveis” 

(BRASIL, 2019, p. 1). 

A composição institucional da Segurança Pública Portuária conta com uma 

Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis 

(CONPORTOS), e 21 Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, 

Terminais e Vias Navegáveis (CESPORTOS) (BRASIL, 2018, p. 40). 

A CONPORTOS é a autoridade designada pelo Governo brasileiro como “a 

responsável por assegurar a execução do disposto no capítulo XI-2 da Convenção 

SOLAS com relação à proteção das instalações portuárias e à interface navio/porto 

[...]” (POLÍCIA FEDERAL, 2017, p. 22). Em outras palavras, a CONPORTOS é 

originalmente a designada para elaboração e implementação, e atualmente para 

manutenção do sistema de prevenção e repressão de atos ilícitos nos PTVN. Em 

paralelo, as CESPORTOS, desde suas origens, são as responsáveis pela execução 

das ações da CONPORTOS, elaboração dos planos de segurança, e atualmente 
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pela implantação da Segurança Pública Portuária nas Unidades Federativas 

(BRASIL, 1995, 1998, 2019). 

Quanto à representação, de acordo com art. 4º do Decreto nº 9.861, de 25 de 

junho de 2019, a CONPORTOS é atualmente formada por um representante do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por indicação da Polícia Federal, 

que a preside; do Ministérios da Defesa (MD), por indicação do Comandante da 

Marinha; do Ministério da Relações Exteriores (MRE); do Ministério da Economia 

(ME), por indicação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; do 

Ministério da Infraestrutura (MI); e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ).  

E regionalmente, as CESPORTOS são compostas por representantes da 

Polícia Federal do MJSP, que as coordena; da Capitania dos Portos (CP) 

subordinada tecnicamente à Diretoria de Portos e Costa (DPC), localizada no ente 

federativo em que estiver instalada a CESPORTOS; da Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil (SERF); da ANTAQ; da Unidade de Segurança da 

Autoridade Portuária; e da Secretaria de Segurança Pública do Governo Estadual, 

como membro convidado com direito a voto (BRASIL, 2019, p. 3-4). 

Em resumo, entende-se que Segurança Pública Portuária (SPP) é um sistema 

que atua na prevenção e na repressão às infrações nos portos, terminais e vias 

navegáveis. Esse sistema é guiado por normas nacionais e internacionais 

pertinentes ao ambiente das instalações portuárias. Assim, a SPP se estende a 

todas as demais categorias de instalações portuárias, além de incluir as vias 

navegáveis brasileiras, outro ambiente, talvez, ainda mais complexo e abrangente. 

Dessa forma, apenas no âmbito dos portos e terminais, sem incluir a vias 

navegáveis, são amplas tanto a competência da CONPORTOS, responsável pela 

elaboração, implementação e manutenção nacional da SPP, quanto as atribuições 

das 21 CESPORTOS, responsáveis pela execução das ações regionais. 

Dadas tais definições, e para uma melhor compreensão sobre a organização 

da Segurança Pública nos PTVN brasileiros, é importante que seja realizado um 

recorte temporal dos últimos trinta anos, entre a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e o ano de 2018. 
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3.2 EVOLUÇÃO NORMATIVA-INSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA 

PORTUÁRIA CARACTERIZADA EM TRÊS GERAÇÕES: 1988 A 1993, 1993 A 

2002, E 2002 A 2018 

 

Durante 30 anos, o desenvolvimento da Segurança Pública Portuária no 

Brasil passa por três momentos que podem ser divididos a partir de eventos 

normativos: a 1ª Geração de SPP que vai da CF de 88 à Lei de Modernização dos 

Portos de 1993; a 2ª Geração de SPP que é verificada a partir da Lei dos portos ao 

lançamento da 1ª edição do Plano Nacional de Segurança Pública Portuária 

(PNSPP); e a 3ª geração de SPP que tem como marco normativo a adoção do 

Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias (Código 

ISPS), no ano de 2002 até a contemporaneidade. 

Antes de segmentar as três gerações de SPP, constata-se que o Constituinte 

de 88 não instituiu no rol do artigo 144, um órgão permanente, organizado e mantido 

pela União, estruturado em carreira e destinado, especificamente, a manutenção da 

ordem pública por meio da garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio 

nos PTVN. 

 

3.2.1 Primeira geração de SPP (Ciclo 1888-1993): da Constituição Federal à Lei 

de Modernização dos Portos 

 

De acordo com trecho da evolução histórico-legislativa extraído do Parecer nº 

59-a, de 2007, infere-se que, no primeiro momento de desenvolvimento da 

Segurança Pública Portuária, entre a promulgação da Constituição de 1988 ao 

advento das Lei dos Portos de 1993, a Segurança Portuária ainda é desempenhada 

pela Empresa Brasileira de Portos do Brasil S.A (PORTOBRAS) por meio de Corpos 

de Guardas Portuárias, neste caso a Guarda Portuária (GPort), organizados e 

mantidos pela administração do porto, com efetivo de pessoal contratado sob o 

regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) (BRASIL, 2007, p. 16). 

Pois, o art. 1º do Decreto nº 87.230/1982, que aprova o Regulamento da 

GPort, normatiza que “o policiamento interno das instalações portuárias compete às 

administrações dos portos”, e o art. 2º orienta que “em cada porto brasileiro 
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organizado, funcionará uma Guarda Portuária”, resguardando à Marinha10 nos § 1º e 

2º, do art. 2º que o adestramento e, ainda, nos casos de tensão interna e de 

emergência, a GPort ficaria subordinada ao Capitão dos Portos (BRASIL, 1982, p. 

1). 

Com a extinção da PORTOBRAS (BRASIL, 1990, p. 1) e a reforma do regime 

jurídico de exploração dos portos organizados e das instalações portuárias 

brasileiras, marcada pela Lei nº 8.630/1993 ou Lei dos Portos, a Guarda Portuária é 

mantida, uma vez que, nos termos da referida lei, a organização e a regulamentação 

da GPort, cujo objetivo é prover a vigilância e segurança do porto, compete à 

Administração do Porto (BRASIL, 1993, p. 1,8,9). 

Em resumo, verifica-se que a 1ª Geração de SPP se caracteriza 

historicamente pela atividade de policiamento e vigilância executada por Corpos de 

Guardas Portuárias, sob a competência das Administrações Portuárias. 

Ou seja, não há uma mudança significativa, a não ser uma continuidade, 

conforme consta nos termos do Parecer, nº 59-a, de 2007, emitido pela Comissão 

Especial da Câmera dos Deputados, que visa fundamentar uma proposta de 

emenda constitucional que acrescentaria novos dispositivos ao art. 144 da Carta 

Magna, criando a Polícia Portuária Federal (BRASIL, 2007, p. 5-24). 

 

3.2.2 Segunda geração de SPP (Ciclo 1993-2002): da Lei de Modernização dos 

Portos à 1ª edição do Programa PNSPP 

 

No segundo período de evolução da SPP, entre a Lei dos Portos de 1993 e a 

publicação do PNSPP, de 02 de dezembro de 2002, o Governo Brasileiro por meio 

do Decreto nº 1.507, de 30 de maio de 1995, institui um órgão administrativo 

específico à SPP para os PTVN, a Comissão Nacional de Segurança Pública nos 

Portos, Terminais e Vias Navegáveis - CONPORTOS. 

                                                             
10 O Comandante da Marinha é a Autoridade Marítima, ou seja, “é o representante legal do país, responsável, 

dentre outras atribuições, pelo ordenamento e regulamentação das atividades da Marinha Mercante, cabendo a 

ele promover a implementação e a execução da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), com o 

propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias 

interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de 

apoio.” Disponível em:  https://www.marinha.mil.br/cprs/autoridademaritima. Acesso em: 22 nov. 2019.  
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No mesmo ano, a Comissão Nacional cria e instala suas primeiras 

congêneres, as CESPORTOS RJ e SP, atribuindo-lhes a prerrogativa de, “a seu 

critério, constituir subcomissões em cada estabelecimento portuário”, conforme os 

artigos 4º das Portarias nº 1 e nº 2 de 1995, baixadas pela Comissão Nacional. 

Um aspecto de grande relevância no Ciclo 1993-2002 é inclusão da 

expressão “vias navegáveis” no escopo da Segurança Pública Portuária. Pois, uma 

vez inserida a expressão, isso significa dizer que a segurança pública até então 

direcionada aos portos e terminais foi estendida as vias navegáveis, um ambiente 

tão vasto ou mais do que as instalações portuárias. 

Quanto ao arranjo institucional das Comissões, segundo a introdução da 

Resolução nº 2, de 02 de dezembro de 2002, da CONPORTOS, é possível encontrar 

alguma explicação no seguinte fundamento:  

 
A solução para a complexa e desafiadora questão da segurança exige o 

efetivo envolvimento de diferentes órgãos governamentais em todos os 

níveis, entidades privadas e sociedade civil. Busca-se, com o 

estabelecimento de medidas integradas, aperfeiçoar a atuação dos órgãos e 

instituições voltadas à segurança pública nos portos, terminais e vias 

navegáveis, permitindo-lhes trabalhar segundo um enfoque de mútua 

colaboração. Somente com participação conjunta, este programa terá 

efetividade e criará condições para o desenvolvimento de ações mais 

eficazes. 

 

Ainda durante a 2ª Geração de SPP, o Ministério da Justiça, por meio da 

Portaria nº 213, de 17 de maio de 1999, nos art. 4º e 10º, institui os Núcleos 

Especiais de Polícia Marítima – NEPOM, inicialmente, apenas na Superintendência 

Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e na Delegacia de Polícia 

Federal de Santos/SP. 

A Polícia Federal, por sua vez, disciplina a organização e funcionamento dos 

NEPOM, compreendendo os PTVN, como área de circunscrição da atividade de 

Polícia Marítima, ou seja, essa atribuição constitucional, passara a abranger os 

portos e terminais, além das vias navegáveis, e inclusive, com extensão após o 

limite territorial, se necessário for, conforme prescreve o artigo 1º e § único da seção 

I Definição e Abrangência, do Título I Da Atividade de Polícia Marítima, da Instrução 

Normativa nº 2, de 05 de agosto de 1999 (grifo nosso): 

 
Art.1º Considera-se Polícia Marítima a atividade de competência privativa do 

Departamento de Polícia Federal, exercida por seus servidores policiais, em 
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âmbito nacional, pelo SERVIÇO DE POLÍCIA MARÍTIMA, 

AEROPORTUÁRIA E DE FRONTEIRAS da DPMAF e, regionalmente, por 

intermédio de suas Unidades de Polícia  marítima, com atuação nos portos 

e mar territorial brasileiro, objetivando principalmente a prevenção e a 

repressão aos Ilícitos praticados a bordo, contra ou em relação a 

embarcações na costa brasileira e, a fiscalização do fluxo migratório no 

Brasil (entrada e saída de pessoas), sem prejuízo da prevenção e repressão 

aos demais ilícitos de competência do DPF [Departamento de Polícia 

Federal], inclusive estendendo-se além do limite territorial, quando se fizer 

necessário e observadas as normas específicas da Marinha do Brasil. 

Parágrafo único. Além do disposto no Caput deste artigo, compreendem 

atividades de Polícia Marítima as providências ou medidas que devam ser 

implementadas nos portos, terminais e vias navegáveis, objetivando manter 

a segurança, quando não constituam atribuições específicas das Polícias 

Civil, Militar ou Forças Armadas. 

 

Observa-se que a criação dos NEPOM significou a institucionalização do 

poder de polícia marítima atribuída pela Constituição à Polícia Federal. Desse modo, 

é possível inferir que, do ponto de vista de suas atribuições, este órgão se 

assemelha a um tipo de Guarda Costeira, respeitados os limites do mar territorial, 

zona marítima na qual o Estado Costeiro exerce soberania plena, de acordo com a 

Convenção das Nações Unidades para o Direito do Mar (CNUDM11). 

Conforme declara a Superintendência de Polícia Federal no Amazonas (2007, 

p. 31), a desativação de um NEPOM causou ausência da PF no Porto de Manaus, 

dificultando o despacho de fiscalização de navios. Diante da situação, a 

Superintendência sugere que o Núcleo seja reativado, com realocação de policiais e 

a construção de um flutuante no Centro de Manaus, para que “o apoio fluvial a ser 

dado por este setor seja realmente efetivo e executado dentro do menor lapso de 

tempo possível, haja vista a distância existente entre o flutuante da polícia até o 

Porto de Manaus (45 min. aproximadamente)” (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 

FEDERAL, 2007, p. 31). 

O fato exposto não permite concluir por dedução12, mas por indução13 é 

possível inferir algumas percepções14 empíricas sobre os NEPOM no ano de 2007 

                                                             
11 Todos esses termos relacionados às zonas marítimas serão esclarecidos mais à frente 
12 É um método de análise que utiliza o raciocínio lógico e a dedução para concluir algo, partindo do geral para 

individual. Por exemplo, todo mamífero tem pelo; ora, todos os gatos são peludos; logo, os gatos são mamíferos.   
13 É uma forma de generalizar a partir de situações particulares, no entanto, é um método mais suscetível a erros 

do que a dedução. Por exemplo, a galinha tem asa é uma ave. A águia tem asa é uma ave. Logo, todos os seres 

com asa são aves 
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no Amazonas. Assim, poderia estar havendo carência de pessoal. Outro ponto é que 

a atividade de polícia marítima demanda recursos significativos, naturais da 

atividade náutica. E além da atividade ostensiva, os NEPOM executam atividades 

administrativas como o despacho de fiscalização de navios. 

Reiterando que ainda dentro do Ciclo 1993-2002 da Segurança Pública 

Portuária, a CONPORTOS baixa a Resolução nº 2, de 02 de dezembro de 2002 e 

cria a 1ª edição do PNSPP para os PTVN brasileiros (BRASIL, 2002, p.1). Dito de 

uma outra forma, a Comissão Nacional, em trabalho conjunto às Comissões 

Estaduais, lança o Programa do PNSPP, como sendo um plano de ações com o 

objetivo de “aperfeiçoar o sistema de segurança pública nos portos, terminais e vias 

navegáveis” (BRASIL, 2002, p. 4).  

Assim, a CONPORTOS conclui a 1ª edição do Programa, considerando 

finalmente que em primeiro lugar a integração dos órgãos das CESPORTOS é 

fundamental para criação de um Sistema Nacional de Segurança Pública, em 

segunda ordem que as ações visam difundir ao povo a ideia de segurança e a 

percepção de presença, em terceiro que as medidas contribuem para diminuir o 

“Custo Brasil” facilitando as importações e exportações, e por fim, que o intuito do 

Plano é fornecer um horizonte do como e para onde se desejar chegar (BRASIL, 

2002, p. 23). 

De forma mais pragmática, o PNSPP, em seu capítulo I, ratifica as 

competências da CONPORTOS, em seu capítulo II, simultaneamente, ratifica as 

atribuições das CESPORTOS e sintetiza as normativas individuais de cada órgão 

componente das Comissões Estaduais; e, por último, no capítulo III, o Programa 

inova, prevendo oito ações e quatro compromissos com foco nos PTVN (BRASIL, 

2002, p. 18-23). 

O primeiro dos compromissos, direcionado ao crime organizado e ao 

narcotráfico, prevê ações operacionais de combate ao contrabando, ao descaminho 

e ao narcotráfico, priorizando nove portos nas Unidades Federativas de SP, RJ, PE, 

PA, AM, ES, PR, RS e SC; o incremento da vigilância; e a ampliação dos NEPOM 

                                                                                                                                                                                              
14 Essas percepções sobre carências relativas aos NEPOM não foram verificadas nessa pesquisa por falta de 

disponibilidade de dados em fontes abertas. O que permite uma lacuna de dados que pode ser aprofundada em 

trabalhos direcionados. 
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com a criação de sete Núcleos nas Cidades de Rio Grande/RS, Itajaí/SC, Vitória/ES, 

Paranaguá/PR, Foz do Iguaçu/PR, Recife/PE e Belém/PA (BRASIL, 2002, p. 18-20). 

O segundo acordo consiste no controle de entrada e saída de armas do país 

por meio de ações de intensificação da fiscalização e do recolhimento de armas de 

infratores. O terceiro encargo trata das questões de repressão de roubo e furto de 

cargas, tendo como ações a intensificação da fiscalização em embarcações, 

contêineres e depósitos alfandegados. E, o quarto e último compromisso, que 

fomenta a utilização do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP) 

através do uso dos dados disponibilizados por esse Sistema aos representantes da 

CESPORTOS (BRASIL, 2002, p. 18-22). 

Considerando os dados coletados na pesquisa, observa-se que o Programa 

PNSPP não sofreu revisão desde sua 1ª edição de 02 de dezembro de 2002. Assim, 

Plano Nacional encontra-se há 17 anos sem atualização.  

Além disso, o PNSPP foi baixado no Brasil 10 dias antes da adoção do 

Código ISPS pela IMO. E, apesar da proximidade de tempo, o Plano Nacional não 

faz referência ao Código Internacional nem prevê ameaças internacionais, conforme 

item 15.11 da parte B (CÓDIGO ISPS, 2002, p. 36): 

 

.1 danos às instalações portuárias e aos navios ou destruição dos mesmos, 

por exemplo, através de explosivos, incêndio criminoso, sabotagem ou 

vandalismo; .2 sequestro ou captura do navio ou de pessoas a bordo; .3 

adulteração de cargas, sistemas ou equipamentos essenciais do navio ou 

de provisões do navio; .4 acesso ou uso não autorizado, incluindo a 

presença de clandestinos; .5 tráfico de armas ou equipamentos, incluindo 

armas de destruição em massa; .6 uso do navio para transportar pessoas 

que pretendem causar um incidente de proteção e seus equipamentos; .7 

uso do navio em si como uma arma ou como um meio de causar danos ou 

destruição; .8 bloqueio; de entradas dos portos, comportas, aproximações, 

etc.; e .9 ataque nuclear, biológico e químico. 

 

Em suma, verifica-se que a 2ª Geração de SPP é caracterizada pela 

institucionalização. A partir de 1995, com a instituição da CONPORTOS, órgão 

essencialmente administrativo com poder normativo, e em seguida com o 

estabelecimento das primeiras congêneres, as CESPORTOS. E, em 1999, com 

instituição dos NEPOM no âmbito da Polícia Federal, como órgão de polícia 

marítima, apto ao patrulhamento ostensivo, inclusive nos portos, terminais e vias 

navegáveis 
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Outra característica desse período, consiste em um aspecto semântico que 

reforça essa institucionalidade e simultaneamente amplia o campo de atuação da 

SPP. Primeiramente a inclusão formal da palavra “pública” no termo “segurança 

portuária”, resultando a partir de então a expressão usual “segurança pública 

portuária”. E no mesmo momento, a inserção do termo “vias navegáveis” em 

complementaridade aos termos “portos e terminais”. 

Assim, é institucionalizada a autoridade de Segurança Pública Portuária, isto 

é, a Comissão Nacional de Segurança Pública Portuária nos Portos, Terminais e 

Vias Navegáveis. 

 

3.2.3 Terceira geração de SPP (Ciclo 2002-2018): do Código ISPS à 

contemporaneidade 

 

A 3ª Geração de SPP passa por transformações diante das novas disposições 

inseridas no âmbito da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida 

Humana no Mar de 1974 (SOLAS 74/88). Desse modo, em 2002, a Organização 

Marítima Internacional (IMO), agência especializada da ONU, insere na Convenção 

Internacional o Capítulo XI-2, ou o Código ISPS15. 

Essa medida foi uma resposta face aos ataques ocorridos às instalações 

físicas do Pentágono e do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, nos 

Estados Unidos da Américas (EUA). Sendo esse tipo de ação, considerado pelos 

EUA como uma tendência no mar no século XXI. 

Diante desse evento, os países membros da IMO adotaram o Código ISPS 

com vistas a intensificar a proteção marítima, aplicando medidas especiais às 

instalações portuárias que servem aos navios “envolvidos em viagens internacionais 

para transporte de passageiros ou de carga, ou são unidades móveis de perfuração 

ao longo da costa” (DUARTE, 2018, p. 108). 

                                                             
15 O Código ISPS é um manual de segurança para navios e instalações portuárias. A partir de suas diretrizes 

gerais, medidas de proteção são formuladas após primeiramente uma avaliação metodológica dos riscos e em 

seguida a elaboração de um plano de segurança projetados por entidade especializadas e homologados pelo 

governo brasileiro. Ao fim dessa sistemática, o governo brasileiro, por meio da Comissão Coordenadora dos 

Assuntos da IMO no Brasil (CCA-IMO), comunica à Organização Marítima Internacional (IMO) que, por sua vez, 

registra no Global Integrated Shipping Information System (GISIS) todas os navios de bandeira brasileira e os 

portos e terminais certificados, isto é, dotados de um padrão internacional mínimo de segurança para proteção 

do transporte marítimo internacional. 
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É importante destacar que de acordo com a Norma da Autoridade Marítima 

(NORMAM) nº 01, em seu item 1602, subitem b) ficou estabelecido (DPC, 2005, p. 

16-1, grifo nosso): 

 

[que] a) O Código ISPS é aplicável aos seguintes tipos de embarcações 

engajadas em viagens internacionais:  

- embarcações de passageiros, incluindo embarcações de passageiros de 

alta velocidade;  

- embarcações de carga, incluindo embarcações de alta velocidade, com 

arqueação bruta igual ou superior a 500; e  

- unidades móveis de perfuração marítimas.  

b) A partir de 31 de julho de 2009, o Código será, também, aplicável às 

embarcações citadas no subitem a) que operem na navegação de 

Cabotagem e de Apoio marítimo, às unidades MODU conforme definido na 

Regra 1 do Capítulo XI-2 da Convenção SOLAS, assim como às 

embarcações abaixo discriminadas: - Embarcações de Apoio Marítimo com 

arqueação bruta igual ou superior a 500; e - Conjuntos integrados de 

barcaças com arqueação bruta igual ou superior a 500. A aplicação do 

Código ISPS às instalações portuárias seguirá diretrizes estabelecidas pela 

CONPORTOS. 

 

Quanto à aplicação do Código Internacional, observa-se que a Comissão 

Nacional dos Portos não estabeleceu posicionamento sobre a necessidade ou não 

de certificação das instalações portuárias que servem a esses navios certificados, no 

caso específico, os de navegação de cabotagem, ou os de apoio marítimo às 

MODU16. Essa observação vale também para as instalações portuárias que servem 

aos conjuntos integrados de barcaças certificados pela Marinha. 

No ano seguinte, a Comissão Nacional, por meio da Resolução nº 3, de 27 de 

junho de 2003, equipara as normas brasileiras às internacionais, no caso as 

Resoluções ao Código ISPS cujas medidas passaram a vigorar a partir de 1º de 

julho de 2004 (DPF, 2019).  

A partir de 2003 até a implementação do Código ISPS em 2004, ao longo 

desses 24 meses, a Comissão Nacional designa os Coordenadores das 

CESPORTOS, como sendo as autoridades de Segurança Pública nos PTVN.  

                                                             
16 MODU é sigla de Mobile Offshore Drilling Units ou Unidades Móveis de Perfuração Marítimas que  significa um 

navio capaz de se engajar em operações de perfuração para a exploração ou a explotação de recursos abaixo 

do leito marítimo, tais como hidrocarbonetos líquidos ou gasosos, enxofre ou sal. Disponível em: 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/solas_indice-2014_2.pdf. Acesso em: 22 nov. 2019. 
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No mesmo ano de 2003, emite as diretrizes referentes à elaboração dos 

Estudos de Avaliação de Risco – EAR17 e Planos de Segurança Pública Portuária – 

PSPP18; requisitos à certificação das instalações portuárias que servem aos navios 

envolvidos em viagens internacionais; e determina quem serão os atores 

responsáveis pela elaboração, coordenação, auditoria e homologação desses 

projetos (BRASIL, 2003). 

Segundo o relatório “Instalações Portuárias – ‘STATUS GERAL’ – ALFA19” da 

CONPORTOS, atualizado em 31 de dezembro de 2010, dentre as 241 IP 

fiscalizadas, foram emitidas 182 Declarações de Cumprimento - DC20, isto é, 

certificações plenas e 37 Termos de Aptidão21, ou seja, certificações parciais pelo 

Código ISPS (DPF; CONPORTOS, 2010, p. 01-11) 

Assim, a elaboração desses projetos atribuídos originalmente às 

CESPORTOS é delegada as Organizações de Segurança - OS, instituições privadas 

e certificadas pela CONPORTOS; já a responsabilidade pelas auditorias nas 

instalações portuárias públicas e privadas, inclusive, a homologação dos projetos de 

EAR e PSPP fica sob a competência da Comissão Nacional (BRASIL, 2003). 

É a partir desse momento que as instalações portuárias passam a praticar 

“atos de cumprir, de estar em conformidade e executar regulamentos internos e 

                                                             
17 EAR é o Estudo de Avaliação de Risco cujo objetivo é mensurar os ativos, as ameaças, as vulnerabilidades e 

as consequências a fim de identificar os riscos em segurança orgânica, à luz das recomendações e diretrizes do 

Código ISPS e das Resoluções da CONPORTOS. 
18 PSPP é o Plano de Segurança Pública Portuária cujo objetivo é documentar a forma de aplicação das medidas 

propostas para proteger instalações portuárias e navios, pessoas, cargas, unidades de transporte de cargas e 

provisões do navio dentro da instalação portuária, dos riscos de um incidente de proteção assinalados no Estudo 

de Avaliação de Risco, conforme definido no Código ISPS. Uma observação curiosa é o fato de que a abreviação 

PSPP é utilizada de 2003 até 2018, a partir de então a letra “P” é retirada, passando a sigla a ser escrita PSP, 

isto é, Plano de Segurança Portuária. A mudança deu-se no âmbito da Resolução nº 52, de 20 de dezembro de 

2018. 
19 O Relatório STATUS GERAL – ALFA detalha a situação quanto à certificação das instalações portuárias 

brasileiras até 31 de dezembro de 2010. O documento com 11 páginas pode ser acesso em: 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-portuaria/arquivos-e-

normas/conportos_instalacoes_certificadas.pdf/@@download/file/conportos_instalacoes_certificadas.pdf. 
20 Declaração de Cumprimento (DC) é um documento que certifica uma instalação portuária, atestando que 

cumpre as disposições do Capítulo XI-2 da Convenção SOLAS 74/88 e da Parte A do Código ISPS, bem como o 

previsto no seu PSP aprovado pelo Governo Brasileiro (CONPORTOS). Ato contínuo a Secretaria-Executiva da 

CONPORTOS promove a publicação do ato em Diário Oficial da União e os registros aplicáveis, perante a 

Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional no Brasil - CCA-IMO. V. anexo A 

– MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO. 
21 Termo de Aptidão é um documento [de caráter provisório, ou seja, não é mais utilizado], que a CONPORTOS, 

representante do Governo Brasileiro, declarava que uma instalação portuária estaria apta a emitir uma 

Declaração de Proteção para um navio. V. anexo B – MODELO DE RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PARA 

EXPEDIÇÃO DO TERMO DE APTIDÃO PARA DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO. 
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externos, impostos às atividades da instituição, buscando mitigar o risco atrelado à 

reputação e ao regulatório/legal” (MANZI, 2008, p.15 APUD COLARES, 2014, p.59). 

Ou seja, a 3ª Geração de SPP é caracterizada pelos processos de compliance que 

vão marcar a cooperação interagência público-privada. 

Quanto aos EAR e a implementação dos PSPP, essa responsabilidade fica ao 

cargo dos administradores portuários de cada Porto Organizado, nesse caso, as 

autoridades portuárias e os Supervisores de Segurança Portuária - SSP22. E no que 

respeita as instalações portuárias privadas, ficam encarregados os operadores 

portuários e os SSP das empresas (BRASIL, 2003). 

É nessa conjuntura que a Segurança Privada passa por adaptações para 

poder atender as exigências previstas no Código ISPS e nas Resoluções da 

CONPORTOS. Tais como os requisitos de recursos tecnológicos e humanos 

especializados, adoções de procedimentos específicos e treinamentos, simulados e 

exercícios direcionados aos riscos envolvidos durante interface navio/porto cujo 

objetivo fundamental é proteger o navio. 

Devido a essa normatividade internacional, as transformações da Segurança 

Privada se desenvolveram em sintonia com a Segurança Pública Portuária. Desse 

modo, é possível verificar o surgimento de uma especificidade de Segurança 

Privada; sem, no entanto, violação de ato normativo legal que, no caso, “[...] 

estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares 

que exploram serviços de vigilância [...]” (BRASIL, 1983, p. 01). 

Em ato contínuo a implementação do Código, em 2004, a CONPORTOS toma 

novas medidas e institui o Curso Especial de Supervisão de Segurança Portuária 

(CESSP23); o Relatório de Ocorrência de Ilícitos Penais (ROIP24) para fins de 

                                                             
22 SSP é o Supervisor de Segurança Portuária cuja certificação o atribui uma responsabilidade solidária para com 

a atividade de segurança pública portuária, conforme indicado no item 2 do Ofício-Circular nº 

14/2015/CONPORTOS/SENASP-MJ, de 18 de dezembro de 2015. V. anexo C – OFÍCIO-CIRCULAR Nº 

14/2015/CONPORTOS/SENASP-MJ. 
23 O Curso Especial de Supervisor de Segurança Portuária (CESSP) capacita os profissionais para realização 

das tarefas e responsabilidades estipuladas no Código ISPS e nas Resoluções da CONPORTOS. O profissional 

é certificado por 3 anos, sendo a reciclagem realizada por EAD. Alguns requisitos: ser brasileiro ou português; 

bons antecedentes; quitação com a Justiça Eleitoral e Militar, se homem; conclusão do ensino superior; vínculo 

empregatício com o porto ou terminal. Disponível em: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-

portuaria/RESOLUON52DE20DEDEZEMBRODE2018DirioOficialdaUnioImprensaNacional.pdf/view. Acesso em: 

25 nov. 2019. 
24 ROIP é Relatório de Ocorrência de Incidentes de Proteção cujo objetivo é registrar os Incidentes de Proteção, 

sejam ilícitos penais ou não, que interfiram diretamente nas operações portuárias ou ponham em risco a 

estrutura da instalação, navio ou a integridade das pessoas. Uma observação é o fato de que a partir de 2018 a 

 



  38 

 

produção do Relatório Estatístico de Ilícitos Penais (RIP25); a Declaração de 

Proteção (DP26); a comunicação entre Navios e Instalações Portuárias; e determina 

o nível de proteção 1 em todas as instalações portuárias sujeitas ao Código ISPS 

(BRASIL, 2004). 

Ao instituir o CESSP, significa que a CONPORTOS materializa a existência 

do Supervisor de Segurança Portuária (SSP) previsto no Código ISPS. O SSP é um 

ator dotado de certificação internacionalmente reconhecida no âmbito da IMO, sendo 

ele responsável principalmente por operacionalizar o PSPP, pela interlocução junto 

às autoridades e pela ligação aos oficiais de proteção do navio (BRASIL, 2004).  

Ao SSP, cabe ainda a expedição da Declaração de Proteção (DP) que 

formalmente significa um acordo escrito sobre as medidas adicionais de segurança, 

a serem implementadas em campo, nas situações específicas de elevação para o 

nível 2 ou 3 de risco, durante uma interface navio-porto (BRASIL, 2004). 

Pouco antes do dia 1º de julho de 2004, data da vigência do Código no Brasil, 

a CONPORTOS, por meio da Resolução nº 30, de 08 de junho de 2004, toma a 

medida de definir “como NÍVEL 1, o nível operacional contínuo dos portos, terminais 

e vias navegáveis brasileiros”. Isso significa o “nível [de risco] para o qual medidas 

mínimas adequadas deverão ser mantidas durante todo o tempo [...] com vistas a 

identificar e tomar medidas preventivas contra incidentes de segurança” (BRASIL, 

2004, p.01). 

Subsequente à vigência do Código ISPS, e enquanto a CONPORTOS 

continua tomando outras ações regulatórias por meio de resoluções e deliberações, 

a Presidência da República baixa o Decreto nº 6869, de 04 de junho de 2009 que 

regulamenta a articulação dos órgãos federais, o estabelecimento dos níveis e das 

medidas de proteção dos navios e das instalações portuárias, e institui uma Rede de 

Alarme e Controle do grau de risco para navios e instalações portuárias. 

                                                                                                                                                                                              
expressão “Ilícitos Penais”, utilizada desde 2004, passa a ser substituída pela expressão “incidentes de 

proteção”, mantendo a mesma abreviação “ROIP”. Essa mudança ocorre no âmbito da Resolução nº 52, de 20 

de dezembro de 2018. V. anexo C – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DE INCIDENTES DE PROTEÇÃO. 
25 RIP é o Relatório Estatístico de Ilícitos Penais é uma competência da CONPORTOS cujo objetivo é manter um 

acompanhamento estatístico dos ilícitos penais e dos resultados das investigações e das punições aplicadas 

pelos órgãos das CESPORTOS que ato contínuo encaminham, mensalmente, os ROIP à CONPORTOS. O RIP, 

instituído pela Resolução nº 21, de março de 2004 foi extinto pela Resolução nº 52, de 20 de dezembro de 2018. 
26 Declaração de Proteção (DP) é o documento por meio do qual a instalação portuária e o navio acordam as 

medidas de proteção, incluindo as adicionais, à luz do Código ISPS e do previsto no seu Plano de Segurança 

Portuária aprovado pela CONPORTOS. V. anexo D – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO. 
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Mediante essa ação, o Governo Brasileiro define as medidas em Nível de 

Proteção 1, 2 e 3 (NP127, NP228 e NP329), e determina que os responsáveis pela 

coordenação das ações do NP1 nos portos públicos são as autoridades portuárias, e 

nas instalações portuárias privadas, são suas administrações; o responsável pela 

coordenação das medidas do NP2 nos portos é o Coordenador das CESPORTOS; e 

o responsável pela coordenação das ações do NP3 nos portos é Gabinete de 

Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República (BRASIL, 2009, 1-3). 

Como exemplo de uma situação de NP2, diante da paralização das 

operações em um terminal devido aos protestos de estivadores, em 27 de outubro 

de 2019 a CESPORTOS-SP elevou para o nível 2 o risco de segurança do Porto de 

Santos. Recomendando que “os representantes tomem medidas necessárias para 

prevenir ações aptas a colocar em risco a operação portuária e impedir o acesso de 

quaisquer pessoas que possuam o claro intento de embaraçar ou colocar em risco a 

operação portuária30" 

Quantos aos navios de bandeira brasileira, a coordenação das medidas dos 

NP1, 2 e 3 é responsabilidade do comandante da embarcação, ressalvado o 

disposto no inciso III, do art. 5º, do Decreto nº 6869/2009 que determina à Marinha 

do Brasil (MB): 

 

implementar as medidas específicas de proteção no nível três, quando for 

especificamente designada por mensagem do Presidente da República para 

assumir o controle dos meios empregados na área portuária previamente 

estabelecida, em operação de garantia da lei e da ordem. 

 

Uma outra medida relevante no âmbito do Decreto nº 6869/2009 consiste na 

criação da Rede de Alarme e Controle dos Níveis de Proteção de Navios e 

Instalações Portuárias (RACNIP) que consiste em uma sistemática para troca de 

informações e coordenação das medidas de proteção (BRASIL, 2009, p. 3). 

                                                             
27 Nível de Proteção 1 é um estado de risco para o qual medidas mínimas de segurança são mantidas 

permanentemente. O NP1 para portos e terminais certificados no Brasil foi determinado pela CONPORTOS a 

partir de 2003, por meio da Resolução nº 33. O nível 1 é a situação normal do dia a dia. 
28 Nível de Proteção 2 é um estado de risco mais elevado para o qual medidas adicionais de segurança são 

mantidas por um período de tempo. O NP2 para portos e terminais é determinado pelas CESPORTOS nas UF. 
29 Nível de Proteção 3 é um estado de risco, diante de uma ameaça provável ou iminente para a qual medidas 

adicionais específicas de segurança são mantidas por um período limitado. O NP3 para navios, portos e 

terminais é determinado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. 
30 Notícia veiculado pelo portal G1. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-

mar/noticia/2019/10/27/estivadores-ocupam-navio-pela-2a-vez-vez-e-sao-detidos-pela-pf-que-eleva-nivel-de-

seguranca-no-porto-de-santos.ghtml. Acesso em: 22 nov. 2019. 
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Essa Rede é composta por Estação Controladora da Rede (ECR) controlada 

pelo GSI, por Estação de Recebimento de Alarmes de Proteção de Navios (ERAN) 

operada pela MB, e por Estações de Recebimento de Informações sobre Incidentes 

de Proteção nas Instalações Portuárias (ERIP) operadas pelas Unidades de 

Segurança (US) das instalações portuárias públicas e privadas certificadas pelo 

Código ISPS (BRASIL, 2009, p. 3-4). 

A Figura 1 ilustra a estrutura da Rede de Alarme e Controle dos Níveis de 

Proteção de Navios e Instalações Portuárias: 

 

Figura 1 - Rede Alarme e Controle de Níveis de Proteção (RACNIP) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O funcionamento da ERIP foi concebido para que as instalações portuárias 

informem às autoridades portuárias e as de segurança pública portuária os 

incidentes de proteção e a previsão de elevação dos níveis de proteção dos navios 

(BRASIL, 2009, p. 4). 

Na prática, a operação da RACNIP não foi consolidada nas ERIP ou 

instalações portuárias. O GSI, responsável pela elaboração do regulamento de 

operação da Rede, não baixou regulamentação a respeito. Essa lacuna fica 

evidenciada na leitura dos artigos 12 e 15 do Decreto nº 6869/2009, que encerra 
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suas disposições, registrando que o “GSI expedirá normas complementares 

necessárias ao cumprimento deste Decreto”. 

A próxima ação significativa, ocorre anos depois, quando a Comissão 

Nacional celebra com a ANTAQ um Termo de Cooperação Técnico-Científica 

(TCTC), em 06 de setembro de 2017, válido por 3 anos, para fins de cooperação no 

que tange aos procedimentos de auditorias e inspeções nas instalações portuárias 

nos moldes das diretrizes extraídas do Código ISPS (BRASIL, 2017, p. 1). 

Entre as principais novidades com a celebração do Termo, destaca-se três 

aspectos: (1) durante os atos de auditorias, a participação da ANTAQ passa a ser 

obrigatória, (2) ficando encarregada dos procedimentos tendentes à aplicação de 

penalidades, e, (3) mediante convite das CESPORTOS, o representante da Agência 

passa a participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, porém, sem direito a 

voto. 

Tal situação muda com a promulgação do Decreto nº 9.861, de 25 de junho 

de 2019, quando a ANTAQ passa a compor definitivamente o quadro da 

CONPORTOS e das CESPORTOS, competindo a Comissão Nacional “informar à 

ANTAQ a constatação de não conformidades que possam implicar penalidades, tais 

como a ocorrência de operação portuária [...] sem que os estudos de avaliação de 

riscos e os planos de segurança portuária tenham sido previamente aprovados pela 

CONPORTOS” (BRASIL, 2019, p. 2). 

Um aspecto jurídico relevante é que o Código ISPS tem equivalência de lei, 

em primeiro lugar porque o texto da SOLAS 74/88 foi aprovado em 2009 pelo 

Congresso Nacional. E, em 2019, a Convenção Internacional foi internalizada no 

ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 9.988 (BRASIL, 2019, p. 01). 

Dessa forma, os atos administrativos da CONPORTOS e CESPORTOS foram 

reforçados juridicamente. 

A seguir, a Tabela 4 sintetiza as principais características de cada um dos três 

períodos da evolução normativa-institucional da Segurança Pública Portuária: 
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Tabela 4 - Principais características das três gerações de SPP em 30 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Quanto às ações práticas de Segurança Pública nos Portos e Terminais, 

verifica-se uma intersetorialidade, ou cooperação interagências. Assim, atuam 

diversos órgãos policiais e outros entes, como a Receita Federal, o IBAMA, a 

Guarda Portuária e, inclusive, a segurança privada como executora das medidas 

de respostas previstas nos Planos de Segurança das instalações portuárias 

certificadas nos termos do Código ISPS. 

Abaixo, a Tabela 5 apresenta uma amostragem referente a ações práticas 

de Segurança Pública nos Portos e Terminais, executadas nos últimos 2 anos, 

por órgãos policiais e não policiais: 

 

Tabela 5 - Ações práticas de SPP nos Portos e Terminais (ano 2018-2019) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Em síntese, verifica-se que a 3ª Geração de SPP é moldada pelo processo 

de conformidade ou de compliance, principalmente para atender uma exigência 

internacional. Essa dinâmica vai inaugurar formalmente as interações entre os 

atores públicos e privados. Sendo o grande vetor, a adoção do Código ISPS para 

os navios de navegação de longo curso e para aquelas instalações portuária que 

servem a esses navios.  

Essa adoção fez com que as autoridades concebessem uma sistemática 

regulatória cujo objetivo consiste em adotar uma segurança mínima, alinhada a 

um padrão internacional. Em consequência disso, foram criados atores e 

processos como a produção de Estudos de Avaliação de Risco, Planos de 

Segurança Pública Portuária e auditorias do Governo em navios e instalações 

portuárias sujeitos aos requisitos do Código Internacional. 
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4 AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA AS VIAS NAVEGÁVEIS 

BRASILEIRAS DE 1988 a 2018 

 

4.1 CONCEITOS DE VIAS NAVEGÁVEIS E HIDROVIAS, E OS TIPOS DE 

NAVEGAÇÃO 

 

Vias Navegáveis são os rios, os lagos e os canais, incluindo suas 

instalações e acessórios complementares, e as “atividades e meios estatais 

diretos, de operação da navegação hidroviária, que possibilitam o uso adequado 

[...] para fins de transporte”. Esses elementos formam o Sistema Hidroviário 

Nacional (SHN) que por sua vez compõem o Sistema Nacional de Viação (SNV), 

conforme previsto no item 5.2.0, art. 1º, da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 

1973, que aprova o Plano Nacional de Viação (PNV). 

Com a Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011, o SNV, que recebe a 

nomenclatura de Sistema Federal de Viação (SFV), enquadra as vias navegáveis 

ao escopo do Subsistema Aquaviário Federal (SAF). Já o SAF é composto pelas 

vias navegáveis, portos marítimos e fluviais, eclusas, interligações entre bacias 

hidrográficas, e estruturas destinadas à operação e à segurança da navegação. 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA31), os termos “vias 

navegáveis e hidrovias” são considerados sinônimos. Nesse sentido, a hidrovia 

significa tecnicamente uma via navegável que “oferece boas condições de 

segurança às embarcações, suas cargas e passageiros ou tripulação” (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ÁGUAS, 2005, p. 02). Isso significa que as hidrovias são 

sinalizadas com placas às margens dos rios, balizadas com boias de auxílio à 

navegação, além de sua rota ser delimitada por cartas náuticas. 

Uma outra caraterização, aceita internacionalmente, define que uma via 

navegável é aquela que é trafegada durante todo o ano por comboios ou 

embarcações autopropelidas e de grande capacidade. Dessa forma, essa 

                                                             
31 Criada pela lei nº 9.984 de 2000, a Agência Nacional de Águas (ANA) é a agência reguladora dedicada a 

fazer cumprir os objetivos e diretrizes da Lei das Águas do Brasil, a lei nº 9.433 de 1997. A agência não é um 

órgão de Segurança Pública Portuária, porém seus conceitos sobre definição de vias navegáveis foram 

utilizados nessa pesquisa. Disponível em: https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/sobre-a-

ana. Acesso em: 24 nov. 2019. 
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definição sobre um rio navegável apresenta uma abordagem mais econômica. 

Dentro desse parâmetro, uma via navegável é uma hidrovia (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2006, p. 38)   

Para subsidiar a compreensão, o Ministério da Infraestrutura (2014) sugere 

uma comparação lógica entre uma hidrovia, sendo esta navegável, e uma 

rodovia, sendo esta carroçável. Assim, nesse raciocínio, um rio francamente 

navegável estaria para uma estrada pavimentada, enquanto um rio de navegação 

rudimentar estaria para uma estrada não pavimentada. 

Nesse sentido, dadas as definições, toda hidrovia é uma via navegável, 

mas nem toda via navegável é técnica e economicamente uma hidrovia. Logo, 

infere-se que as vias navegáveis são mais extensas, visto que, são compostas 

não só por hidrovias, mas também pelos rios fracamente navegáveis e os de 

navegação rudimentar. 

As vias navegáveis são ambientes sujeitos aos tipos de navegação: 

interior, de cabotagem e de longo curso cujas definições estão previstas em lei. 

Assim, a Tabela 6 descreve as três categorias de navegação, definidas em três 

normas jurídicas distintas e complementares entre si (grifo nosso): 

 
Tabela 6 - Definição dos tipos de navegação do ponto de vista jurídico 

 
Fonte: Leis n0 9.432/1997, n0 9.537/1997, e n0 10.893/2004  

 

A partir dos tipos de navegação, a observação volta-se a navegação de 

longo curso, pois este tipo de navegação, naturalmente, é realizado entre portos 
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brasileiros e estrangeiros, mas pode ocorrer também, unicamente, por águas 

interiores, isto é, por vias navegáveis, sem necessariamente utilizar uma via 

marítima.  

Nesse sentido, a atenção deve ser dispensada àquelas instalações 

portuárias que servem aos navios que realizam as viagens internacionais 

exclusivamente por águas interiores, uma vez que tais embarcações estão 

sujeitas à certificação pelo Código ISPS e, portanto, os portos e terminais também 

estão passivos ao processo de compliance. 

 

4.2 ABRANGÊNCIA DAS VIAS NAVEGÁVEIS E DAS VIAS MARÍTIMAS 

 

Para compreensão da abrangência das vias navegáveis, a figura 2 ilustra a 

movimentação de mercadorias pelas vias interiores brasileiras para o ano de 

2014, ressaltando a intensidade do transporte. De acordo com a figura, quanto 

mais larga é a linha azul, maior é o fluxo (ANTAQ, 2014, p. 05).  

Nas Regiões Hidrográficas do Amazonas e Paraguai, verifica-se uma 

movimentação intensa representada pelo transporte de cargas de navegação 

interior, de cabotagem e de longo curso que passaram pelas vias interiores (grifo 

nosso): 

Figura 2 - Transporte Aquaviário em Trechos Hidroviários em 2014 

 
Fonte: ANTAQ. 

 



  47 

 

O transporte de carga por cabotagem e por longo curso em grande medida 

estão sujeitos à passagem pelas vias marítimas. Para visualização da cabotagem 

na via marítima, conforme a ANTAQ, a Figura 3 ilustra o fluxo de cargas no 

transporte de cabotagem para o ano de 2014 por faixas de intensidade, assim, 

quanto mais larga é a linha azul, maior é o fluxo (ANTAQ, 2014, p. 20).  

Percebe-se um fluxo intenso entre os estados da região Sudeste [onde 

estão situadas três bacias de petróleo e gás, destacas em verde] e a Bahia 

(ANTAQ, 2014, p. 20): 

 

Figura 3 - Fluxo Aquaviário de Cabotagem em 2014 

 
Fonte: ANTAQ. 

 

Quanto à dimensão geográfica das vias navegáveis, “o Brasil possui uma 

extensa rede de rios e lagos, com aproximadamente 63.000 km de extensão, 

distribuídos em doze bacias”, porém, dados do ano de 2013 indicam que apenas 

21 mil km dos 29 mil km dos rios navegáveis fazem parte do sistema logístico. 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2013, p. 11).  

Para a compreensão sobre a operacionalidade do Transporte Hidroviário 

Interior (THI), a Figura 4 ilustra o THI em operação, os Terminais THI e os Portos 

Marítimos no âmbito do Plano Hidroviário Estratégico de 2013 (PHE): 
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Figura 4 - Terminais de THI em operação no ano de 2013 

 
Fonte: Ministério dos Transportes. 

 

Segundo dados do Ministério de Meio Ambiente (2006, p. 37 e 38), a rede 

hidroviária é organizada em 12 Regiões Hidrográficas (RH), somando mais de 42 mil 
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km de extensão em hidrovias, sendo 28 mil km em vias navegáveis e 14 mil km em 

vias potencialmente navegáveis.  

 

Figura 5 - Divisão Hidroviária Nacional 

 
Fonte: Ministério de Meio Ambiente. 

 

A Tabela 7 detalha a extensão total de cada grupo de hidrovias que formam 

cada uma das 12 unidades de RH:  

 
Tabela 7 - Detalhamento da extensão de cada uma das 12 Regiões Hidrográficas 

 
Fonte: Ministério de Meio Ambiente 
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Segundo a ANTAQ (2012, p. 10), “a Hidrovia Solimões-Amazonas é o 

principal corredor hidroviário brasileiro em volume transportado e distância 

percorrida”. O que contribui para o grande volume de carga que passa por esse 

corredor hidroviário é o perfil hidrológico, a ligação com a Hidrovia do Madeira, do 

Tocantins-Araguaia, e o acesso ao mar. 

Do ponto de vista jurídico, as vias navegáveis são componentes das Águas 

Jurisdicionais Brasileiras (AJB) cuja definição é prevista na NORMAM nº 04, 

Revisão nº 01, de 2013, Cap. I – Siglas e Definições (grifo nosso): 

 
[As AJB] compreendem as águas interiores e os espaços marítimos, nos 

quais o Brasil exerce jurisdição, em algum grau, sobre atividades, 

pessoas, instalações, embarcações e recursos naturais vivos e não 

vivos, encontrados na massa líquida, no leito ou no subsolo marinho, 

para os fins de controle e fiscalização, dentro dos limites da legislação 

internacional e nacional. Esses espaços marítimos compreendem a faixa 

de 200 milhas marítimas contadas a partir das linhas de base32, 

acrescida das águas sobrejacentes à extensão da Plataforma 

Continental além das 200 milhas marítimas, onde ela ocorrer. 

 

Em relação as AJB, é pertinente ressaltar as disposições da Convenção 

das Nações Unidas Sobre o Direito do Mar (CNUDM), celebrada em Montego 

Bay, na Jamaica, em 1982. A CNUDM é um tratado multilateral que estabeleceu 

alguns dos aspectos mais importante do Direito do Mar. Um deles é a definição 

das Zonas Marítimas (ZM), espaços nos quais são exercidos os direitos e deveres 

dos Estados Costeiros (SOUSA, 2019). 

E o outro aspecto fundamental é a definição das linhas de base que são 

utilizadas como referência para delimitação das ZM, e para o estabelecimento dos 

limites entre as águas interiores e os espaços marítimos. Segundo Sousa (2019), 

não divergem em nada do território, tanto as águas interiores, situadas antes da 

linha de base, como o Mar Territorial (MT), faixa de 12 (doze) milhas náuticas a 

partir das linhas de base. 

                                                             
32 Salvo disposição em contrário ao artigo 5 da Convenção CNUDM, a linha de base normal utilizada para 

medir a largura do mar territorial é a linha de baixa-mar ao longo da costa, tal como indicada nas cartas 

marítimas de grande escala, reconhecidas oficialmente pelo Estado costeiro. Por outro lado, nos locais em 

que a costa apresente recortes profundos e reentrâncias ou em que exista uma franja de ilhas ao longo da 

costa na sua proximidade imediata, pode ser adotado o método das linhas de base retas que unam os pontos 

apropriados para traçar a linha de base a partir da qual se mede a largura do mar territorial. Disponível em: 

http://www.iea.usp.br/noticias/documentos/convencao-onu-mar. Acesso em: 25 nov. 2019. 
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Dessa forma, o Estado Costeiro exerce nesses dois espaços a soberania 

absoluta, o que envolve o “direito exclusivo de pesca; direito de estabelecer 

regulamento sanitário; leis aduaneiras e fiscais; medidas de segurança; zonas de 

defesa e jurisdição civil e criminal” (MARTINS, 2008, p. 05, grifo nosso). 

Além disso, as linhas de base guardam uma grande importância para efeito 

de delimitação das circunscrições de competência dos órgãos de Segurança 

Pública. Assim, considerando os limites das vias navegáveis pelas linhas de base, 

a CONPORTOS e as CESPORTOS não possuem competência para regular 

matéria no MT, incluindo nessa zona marítima as instalações portuárias. 

Quanto ao MT, trata-se de circunscrição da Marinha do Brasil para efeito 

de controle do tráfego marítimo, e da Polícia Federal, por meio dos Núcleos de 

Polícia Marítima para fins do exercício da atividade de polícia marítima, ou seja, 

exercício da segurança pública. Isso se aplica da mesma forma às águas 

interiores ou vias navegáveis. 

Uma segunda ZM a partir do MT é Zona Contígua (ZC), que “compreende 

uma faixa que se estende das 12 (doze) às 24 (vinte e quatro) milhas marítimas, 

contadas a partir das linhas de base” (BRASIL, 1997, p. 01). Segundo Martins 

(2008, p. 05), o Estado Costeiro exerce uma soberania limita na ZC, podendo 

tomar medidas de fiscalização necessárias para evitar e/ou reprimir infrações às 

normas jurídicas aduaneiras, fiscais, sanitárias ou de imigração, no território ou 

mar territorial. 

Conforme Martins (2008, p. 05), a terceira ZM é Zona Econômica Exclusiva 

(ZEE), delimitada por 200 (duzentas) milhas náuticas de largura a contar das 

linhas de base. Na ZEE assim como na ZC, o Estado Costeiro exerce uma 

soberania limita, exercendo direitos para fins de exploração33 dos recursos 

naturais no subsolo, no leito e nas águas sobrejacentes. 

A quarta ZM é a Plataforma Continental (PC) que compreende o leito e 

subsolo, extensivos para além do MT até o bordo exterior da margem continental, 

respeitando o limite de 200 milhas náuticas da ZEE. A Convenção prevê ainda 

requisitos para ampliação da PC até 350 milhas náuticas a partir das linhas de 
                                                             
33 Vale apena esclarecer a diferença entre os termos exploração e explotação. Assim, exploração significa a 

pesquisa, isto é, a busca por informações. Já a explotação é a extração, ou seja, é o aproveitamento 

econômico dos recursos naturais. 
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base. Na PC o Estado Costeiro exerce soberania limitada, voltada para 

exploração e aproveitamento de recursos naturais (BRASIL, 1995, p. 23). 

Segundo Sousa (2019), a coluna d’água sobrejacente à PC não está 

sujeita à soberania do Estado Costeiro. Estas águas da PC inscrevem-se no 

conceito de Alto Mar cuja utilização é aberta a qualquer Estado. Já a Área tem 

início a partir do limite exterior da PC, onde cessa a soberania do Estado Costeiro 

sobre solo e subsolo. Dito de outra forma, a definição de Área está para o 

conceito de Alto Mar no que respeita ao solo e subsolo.  

A Figura 6 ilustra as linhas de base, divisor entre as águas interiores e as 

águas marítimas, e as ZM: MT, ZC, ZEE, PC, Alto Mar e Área: 

 

Figura 6 - Representação das linhas de base e das Zonas Marítimas 

 
Fonte: (SOUSA, 2019) 
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4.3 AÇÕES PRÁTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NAS VIAS NAVEGÁVEIS 

 

Para a identificação das ações de Segurança Pública Portuária referentes 

às vias navegáveis, é importante reiterar que tais medidas consistem em diversos 

tipos de iniciativas de Estado. Dentre as quais, os atos normativos nacionais, os 

internacionais, e as medidas práticas em si, executadas pelos órgãos policiais 

previstos na Constituição de 1988, dentre outras instituições não policiais. 

Segundo o Decreto-Lei nº 6.378, de 28 de março de 1944, em seu art. 2º “o 

D.F.S.P. [Departamento Federal de Segurança Pública] terá a seu cargo [...], os 

serviços [...] de polícia marítima, aérea e segurança de fronteiras”, estando “a 

Inspetoria de Polícia Marítima e Aérea e a Delegacia de Estrangeiros [...]”, 

vinculados à Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras (DPM). 

Com a Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964, as alíneas a) e b) do art. 

1º definem respectivamente que “a superintendência dos serviços de Polícia 

marítima, aérea e de fronteiras” e “a fiscalização nas fronteiras terrestres e na orla 

marítima” competem ao D.F.S.P. 

De acordo com a CF de 88, artigo 21, inciso XXII e art. 144, § 1º, inciso III, 

a execução dos serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras 

mantivera-se sob a competência da União por meio do DPF.  

Assim, conforme já pesquisado, a área dos PTVN está sob a circunscrição 

da atividade de Polícia Marítima, atribuída aos NEPOM do DPF. Isso significa 

que, ela passara a abranger as vias navegáveis, com extensão após o limite 

territorial, fronteira delimitada pelas linhas de base. (DEPARTAMENTO DE 

POLÍCIA FEDERAL, 1999, p. 25). 

Quanto a competência estadual pertinente à segurança pública para as 

vias navegáveis, as Unidades Federativas através de suas Secretarias de 

Segurança Pública atuam no patrulhamento ostensivo das vias navegáveis com 

fins de policiamento ambiental, conforme previsto em suas Constituições 

Estaduais (CE). Porém, seus órgãos policiais executam de fato ações para 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Assim, segundo a CE do Pará, em seu artigo 198, no inciso IV, compete à 

Polícia Militar colaborar “na fiscalização das florestas, rios, estuários e em tudo 

que for relacionado com a preservação do meio ambiente” (1989, p. 50). Da 
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mesma forma, nos termos da CE do Amazonas, em seu artigo 116, no inciso I, 

compete à Polícia Militar a “Polícia ostensiva de segurança, [...], de florestas, de 

mananciais” (1989, p. 52, SIC). 

De maneira semelhante, a CE do Paraná, em seu artigo 48, estabelece que 

cabe à Polícia Militar o policiamento de florestas e de mananciais (1989, p. 29). 

De modo igual, a CE de São Paulo, em seu artigo 195, no § único, estabelece que 

(1989, p. 54, grifo nosso): 

 

o sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será 

integrado pela Polícia Militar mediante suas unidades de policiamento 

florestal e de mananciais, incumbidas da prevenção e repressão das 

infrações cometidas contra o meio ambiente, sem prejuízo dos corpos de 

fiscalização dos demais órgãos especializados. 

 

A Tabela 8 registra uma amostragem de ações práticas de Segurança 

Pública nas vias navegáveis executadas por órgãos policiais e não policiais: 
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Tabela 8 - Ações de SPP nas VN, executadas por órgãos policiais e não policiais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019), utilizando  fontes de portais do governo e de notícias
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5 CONCLUSÕES 

 

Sobre a hipótese, ratifica-se que as vias navegáveis brasileiras não são 

abordadas pelo Estado como objetos centrais, e sim com um ambiente periférico 

de segurança. Isso se confirma pela verificação do volume de ações de 

segurança para os portos e terminais, sobretudo na 3º Geração de SPP, em 

contraste a pouca quantidade de ações para as vias navegáveis brasileiras. 

Uma outra observação em favor da confirmação da hipótese consiste no 

fato de existir órgãos federais e estaduais permanentes voltados para o ambiente 

terrestre e apenas um órgão de Segurança Pública para o ambiente aquaviário, 

no caso, o NEPOM da PF. 

Diante do problema de pesquisa sobre a questão do efetivo alcance das 

ações de Segurança Pública Portuária para as vias navegáveis brasileiras de 

1988 a 2018, contata-se que as ações existentes não apresentam um alcance 

efetivo. Essa afirmação fundamenta-se em diversas questões, dentre as quais, a 

pesquisa identificou as mais evidentes. 

Em primeiro lugar, é importante reiterar que, por si só, o ambiente dos 

portos e terminais é amplo e desafiador. Assim, ao mencionar a expressão 

“instalações portuárias”, sem ressalvas, sujeita-se a interpretação de que se trata 

de todo o Sistema Portuário Nacional (SPN), composto de, pelo menos, 631 

instalações portuárias. 

Além disso, outro ponto fundamental é a correta interpretação da definição 

da área ou poligonal dos Portos Organizados, dos terminais e o conceito de 

interface navio/porto, uma vez que a prudente compreensão dessas definições e 

de seus limites geográficos será o parâmetro que determinará o espaço físico a 

ser certificado. Em outras palavras, isso definirá qual ator, Estado ou iniciativa 

privada, será o responsável pelo provimento dos recursos de investimento em 

segurança nos padrões mínimos internacionais nos termos do Código ISPS. 

E, se realmente o Estado faz referência a todo o SPN como objeto de SPP, 

isso pode significar que os atos da CONPORTOS alcançaram em 2010 parte do 

SPN, isto é, algumas instalações portuárias, no caso, as sujeitas ao Código ISPS. 

Isso significa que o compliance alcançou 42% das instalações do SPN, dado que 

foram certificadas 219 instalações, inclusas as 182 Declarações de Cumprimento 
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e os 37 Termos de Aptidão, de acordo com o relatório STATUS GERAL – ALFA 

da CONPORTOS, de 2010. 

Em segundo lugar é de grande relevância destacar que, dentro da 2ª 

Geração de SPP, quando o Estado insere o termo “vias navegáveis” no campo da 

Segurança Pública Portuária, a partir da instituição da Comissão Nacional de 

Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis. A SSP recebe uma 

circunscrição gigantesca, no caso, as vias navegáveis brasileiras com 63 mil km 

de extensão.   

Nesse campo, nota-se uma lacuna, visto que, entre 1995 e 2018, a 

CONPORTOS emitiu 52 resoluções, porém, nenhuma voltada especificamente 

para as vias navegáveis. A exemplo do Programa do PNSPP de 2002, não se 

identifica um tópico dedicado às questões das vias navegáveis. 

Um outro hiato respeita ao fato de o Estado não apresentar dados 

sistematizados, estatísticas, estudos, pesquisas ou programas voltados para as 

questões de Segurança Pública nas Vias Navegáveis. Assim, alguns dados 

disponíveis sobre roubos e tráfico de drogas nas hidrovias foram coletados a 

partir de notícias da imprensa. 

Infere-se então que, ao longo dos últimos 30 anos, o Estado emprega mais 

capacidades nos portos e terminais do que nas vias navegáveis. Para que se 

tenha uma ideia disso, fazendo um simples paralelo entre o ambiente aquaviário e 

o terrestre, é como se existissem ações de Segurança Pública nas cidades e não 

houvesse fiscalização diuturna nas rodovias, pois, assim funcionam as vias 

navegáveis, como estradas de ligação entre as cidades.  

Para que haja mais clareza sobre esse comparativo, lembremos que as 

rodovias federais brasileiras são policiadas pela Polícia Rodoviária Federal, órgão 

permanente previsto constitucionalmente. Já as vias navegáveis não são 

policiadas por nenhum órgão exclusivo para esse fim.  

Nesse sentido, vale ressaltar que tramita no Congresso Nacional uma 

Proposta de Emenda Constitucional nº 59, de 2007, que criaria a Polícia Portuária 

Federal, no entanto, em atenta leitura à PEC, verifica-se que o termo “vias 

navegáveis” é mencionado apenas 5 vezes, e sempre anexado à expressão 

“portos, terminais e vias navegáveis”, isto é, as VN aparecem como palavras e 

não como objeto de um programa de Estado.   
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Uma outra singularidade é que, com advento do Código ISPS, o Estado 

intensificou seus esforços naqueles portos e terminais sujeitos a certificação. 

Obrigatórias para tais instalações portuárias, essas medidas internacionais 

somaram esforço à segurança dos portos e terminais, no entanto, não foram 

efetivas em amplitude, uma vez que, dentro dos Portos Organizados, há terminais 

que servem aos navios de longo curso, logo, são certificados, e terminais que 

servem apenas aos navios de cabotagem, portanto, fora da regra de certificação. 

Além dessa lacuna, a CONPORTOS não deliberou a situação das 

instalações portuárias não certificadas que recebem embarcações de cabotagem 

certificadas pela Marinha.  

Outro desafio que merece nota é o fato de que a própria CONPORTOS e 

as CESPORTOS, em que pese o fato de serem comissões permanentes, não são 

dotadas de quadro técnico permanente, exceto a secretaria executiva da 

Comissão Nacional. Assim, os membros das Comissões somente se encontram 

nas ocasiões de reuniões ordinárias ou extraordinárias, ou, ainda, quando são 

criados grupos de trabalho. Isso significa que seus membros não são exclusivos 

para tratar de um tema que envolve dois ambientes tão complexos, abrangentes, 

distintos e, ao mesmo tempo, interconectados, as instalações portuárias e as vias 

navegáveis. 

Quanto as ações nas vias navegáveis das polícias estaduais, federal e de 

outros órgãos, o que pode ser destacado é o fato de que as UF por meio de suas 

polícias, atuam por iniciativa própria, mesmo não sendo uma competência 

constitucional, ou em interagência com a Polícia Federal nas operações em 

trechos das vias navegáveis. Esse fato foi verificado no Paraná, São Paulo, 

Amazonas, Mato Grosso do Sul e Pará no período de 2018 a 2019. 

Quanto ao andamento da pesquisa, a finalidade básica buscou aprofundar 

o conhecimento, nesse caso, o tema Segurança Pública nas vias navegáveis, 

visando preencher as lacunas sobre aspectos até então não abordados, 

resultando à sociedade cível e ao Estado a disponibilidade de conhecimentos que 

possam ser utilizados na prática. 

O objetivo descritivo esclareceu melhor algo que já era conhecido, o 

assunto segurança pública portuária a partir de uma abordagem direcionada aos 

rios, lagoas e baias, isto é, às vias navegáveis.  
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Os procedimentos de levantamento de dados bibliográficos, em menor 

medida, e documental em grande escala, foram necessários devido à escassez 

de referenciais teóricos e de dados sistematizados sobre segurança pública nas 

vias navegáveis. A abordagem qualitativa, embasada em conceitos, permitiu uma 

análise de todos os dados coletados.  

Assim, por meio do método hipotético-dedutivo para análise das 

informações, foi possível a identificação do problema e da resposta, em forma de 

hipótese confirmada nas conclusões. Dessa forma, ao levantar diversos aspectos, 

a investigação disponibiliza ao Estado e à sociedade civil duas perspectivas 

principais que merecem atenção. 

 Em primeiro lugar, a amplitude do SPN com mais de 600 instalações 

portuárias e do SHN com mais de 60 mil km de vias navegáveis. Propondo ao 

Estado estudos dos trechos mais críticos dos rios, baias e lagoas brasileiras para 

formulação de políticas públicas e intensificação das ações de segurança pública 

para vias navegáveis.  

E em segundo lugar, as lacunas identificadas. Propondo às autoridades e 

aos estudiosos a sistematização dos dados e a produção de conhecimentos por 

meio de novas pesquisas científicas sobre segurança pública para as vias 

navegáveis brasileiras. 
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ANEXO B – MODELO DE RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO 
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ANEXO D – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DE INCIDENTES DE PROTEÇÃO  

 

 
 

 

 

 

 



  72 

 

ANEXO E – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO 

    


