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DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

POSICIONAMENTO DO REPRESENTANTE DA AUTORIDADE MARÍTIMA 

BRASILEIRA QUANTO AO ARTIGO “OS EQUÍVOCOS NA INTERPRETAÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL PELA AUTORIDADE MARÍTIMA E 

AS CONSEQUÊNCIAS PARA O MERCADO” 

 

 

 

Referência: Artigo de autoria do Sr. RODRIGO CINTRA publicado no site Portal Marítimo em 

05/12/2016
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À vista dos comentários publicados no Portal Marítimo, sob o título “Os equívocos na 

interpretação da Legislação Marítima Internacional pela Autoridade Marítima e as 

consequências para o Mercado”, a Diretoria de Portos e Costa (DPC) esclarece que a 

interpretação que faz das normas da legislação internacional, assim como da interna, é amparada 

nas técnicas de hermenêutica jurídica, na sua expertise, e na competência normativa que lhe foi 

outorgada pelo legislador. 

Assim, a Autoridade Marítima cumpre rigorosamente as normas estabelecidas pela 

Convenção STCW e pelas leis infraconstitucionais sobre o Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Profissional Marítimo (FDEPM) e sobre o próprio Ensino Profissional Marítimo (EPM). 

 

No que tange às Emendas de 2010 à Convenção STCW (Emendas de Manila), estas 

possuíam previsão de entrada em vigor em 01 de janeiro de 2012, com regras de transição que 

entraram em vigor em 01 de julho de 2013, 01 de janeiro de 2014 e 01 de janeiro de 2017, 

respectivamente. Portanto, tudo o que faz a Circular nº 16/2016 é esclarecer e divulgar regras já 

existentes e cuja entrada em vigor em 01 de janeiro de 2017 já era prevista desde 2010, quando 

foram publicadas às Emendas de Manila. 

 

No que diz respeito aos cursos do EPM, estes são realizados com os recursos do 

FDEPM, recursos estes que têm origem nas contribuições feitas pelas empresas de navegação, 

razão pela qual tais empresas são beneficiárias e contribuintes obrigatórias do FDEPM, nos exatos 

termos da legislação em vigor. 

 

Quanto aos cursos Extra-FDEPM, estes não são previstos no PREPOM porque não 

são custeados pelo FDEPM e possuem o caráter de complementaridade, razão pela qual se 

submetem ao juízo de oportunidade e conveniência desta Diretoria para serem autorizados. 

Por possuírem o caráter de complementariedade, tais cursos somente são autorizados 

quando os cursos previstos no PREPOM, portanto, ministrados com os recursos do FDEPM, não 

são suficientes para atender às demandas das empresas de navegação. Nesta hipótese, a própria 
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empresa de navegação, beneficiária e contribuinte obrigatória do FDEPM, concorda em custear os 

cursos de que necessitam os seus marítimos, a fim de suprir eventual demanda não suportada 

pelos recursos do Fundo. 

Trata-se de situação excepcional e, mesmo nesta, os alunos não pagam pelos cursos, 

mas sim as empresas de navegação em que trabalham. Isso porque a legislação do EPM não 

permite que os cursos do EPM sejam custeados pelos alunos, mas sim pelos recursos do FDEPM 

em situação normal e, excepcionalmente, pelas empresas de navegação, beneficiárias e 

contribuintes obrigatórias, que possuam marítimos não atendidos pelos limitados recursos 

disponibilizados do FDEPM e que concordem em custear os cursos para suprir tal demanda. 

 

Portanto, não se trata de pretensão da DPC, como alegado no artigo em comento, de 

“conseguir mais empresas contribuindo para o FDEPM”, dado que tal contribuição é 

compulsória e obedece legislação específica, ou seja, apenas contribuem as empresas que são 

enquadradas em lei como sujeito passivo da obrigação. Da mesma forma, não se trata de lógica de 

mercado, mas de vedação legal a que os cursos do EPM sejam custeados pelos próprios alunos. 

 

Ainda, consta da matéria publicada no Portal Marítimo que a Autoridade Marítima 

estaria dando interpretação equivocada à legislação marítima internacional. Contudo, a matéria 

não aponta qual seria a interpretação correta a ser dada à referida legislação e nem esclarece como 

a autorização para que as “diversas entidades de treinamento” resolveria o problema de 

desemprego dos futuros marítimos, considerando que tal autorização aumentaria o número de 

marítimos cursados, mas não o número de vagas nas empresas de navegação. 

Desta forma, é entendimento desta Diretoria que a crítica pautada em conhecimento 

de causa, e que aponte soluções viáveis para o problema em debate, será sempre bem recebida, 

porquanto pode contribuir para o aprimoramento do Ensino Profissional Marítimo, bem como de 

todas as diversas atividades a cargo da Marinha do Brasil. 

Por fim, reafirma-se que as decisões e atos normativos emanados desta Diretoria são 

embasados no princípio da legalidade, da razoabilidade jurídica e da realidade fática. 

 

Continuamos à disposição. 

 

 

Cordialmente, 

 

Diretoria de Portos e Costas 


