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mento aplicada .....................................11/806, 186

carLa gusman zouain

•	Da Igualdade de Direitos entre o Trabalhador 
Portuário Avulso e o Trabalhador com Vínculo
Permanente ......................................................9/25

carLos eDuarDo De arruDa navarro e 
gabrieL caLDiron rezenDe

•	Do Endurecimento da Fiscalização à Mudança 
no Critério Jurídico Adotado pelas Autoridades 

Aduaneiras: Análise de Caso Relacionado à Alte-
ração na Interpretação do Cabimento do Regime 
de Admissão Temporária para Utilização Econô-
mica durante a Operação “Maré Vermelha” .....10/9

carLos eDuarDo De arruDa navarro e 
tatiana gaLvão viLLani

•	Aspectos Tributários das Operações Back to 
Back .............................................................11/126

carLos eDuarDo gonçaLves,  
cLauDio ribeiro huguet,  
eLiezé buLhões De carvaLho e 
guiLherme huguet

•	Vias Navegáveis no Brasil: Desenvolvimento. 
Como fazer? .................................................12/105

carmen Lucia sarmento pimenta

•	A Não Concessão do Efeito Suspensivo Como
Inconstitucionalidade Contida na Lesta...........11/22

certificaDo De origem

•	Certificado de origem – erro formal – retenção 
de mercadorias – ilegalidade ..................9/645, 173

cLanDestino

•	Clandestino – fato da navegação – causa for-
tuita – incompetência do Tribunal Marítimo –
rejeição ..................................................11/788, 51

•	Clandestino – fato da navegação – causa for-
tuita – incompetência do Tribunal Marítimo –
rejeição ..................................................11/789, 51

•	Clandestino – fato da navegação – falha da tri-
pulação – art. 50 da Lei nº 2.180/1954 – consti-
tucionalidade ..........................................11/790, 52

cLassificação De mercaDorias

•	Classificação de mercadorias – embalagens 
importadas – acondicionamento e transporte –
classificação fiscal conforme a carga ......9/646, 174

•	Classificação de mercadorias – não apresen-
tação de resposta – embaraço à fiscalização –
multa isolada ........................................10/739, 169

•	Classificação de mercadorias – reenquadra-
mento – lançamento de ofício ..............11/807, 187

•	Classificação de mercadorias – Regras Gerais 
para Interpretação – Regras Gerais Complemen-
tares ......................................................11/808, 187

cLassificação fiscaL

•	Classificação fiscal – divergência – tributos e 
multas decorrentes – exigência – despacho adua- 
neiro – paralisação – ilegitimidade – liberação
 ...............................................................10/715, 45
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cLauDio ribeiro huguet

•	História e Atualidade das Vias Navegáveis 
no Brasil: Porque o País Não Pode Continuar
Desperdiçando Essa Vocação Natural...........11/102

cLauDio ribeiro huguet, carLos eDuarDo  
gonçaLves, eLiezé buLhões De carvaLho e  
guiLherme huguet

•	Vias Navegáveis no Brasil: Desenvolvimento.
Como fazer? .................................................12/105

cLáusuLa fob

•	Cláusula FOB – compra e venda – documento 
– emissão unilateral – anuência do importador 
– necessidade – exportadora – responsabilidade 
direita – dever de indenizar ..................10/740, 169

cobertura cambiaL

•	Agravo regimental – Constitucional – Adminis-
trativo – Financeiro sancionatório – Alegada 
impossibilidade de rever a exoneração do pa-
gamento de multa em virtude da necessidade de 
reexame de fatos e de provas – Suposta decisão-
-agravada ultra-petita – Infração ao regramento 
das operações cambiais – Cobertura cambial – 
Decreto nº 23.258/1933 (STF)...............12/871, 127

cofins

•	Cofins – importação – datacenter – servido-
res – aluguel – não incidência – possibilidade
 ...............................................................8/568, 167

cofins-importação

•	Cofins-Importação – crédito – alíquota – acrés-
cimo – inaplicabilidade ........................12/882, 151

coLisão

•	Colisão – erro de navegação – negligência e 
imprudência – agente marítimo – condenação
 ...............................................................11/791, 53

comissão De conciLiação prévia

•	Comissão de conciliação prévia – submissão 
prévia – causa extintiva – inocorrência – direito 
de acesso à justiça – adicional de risco – traba-
lhador portuário – terminal privativo – inaplica-
bilidade ..................................................9/647, 174

companhia Docas

•	Companhia Docas – imunidade – precedente 
do Plenário – ressalva de entendimento pes-
soal – recurso extraordinário – sobrestamento
 .............................................................10/741, 169

•	Companhia Docas – INSS – cobrança regressi-
va – prestação de serviço portuário – reembol-
so – improcedência ..............................10/742, 169

•	Companhia Docas – taxa de coleta domiciliar 
de lixo – imunidade tributária – recurso extra-
ordinário – sobrestamento ....................10/743, 170

compensação

•	A Recente Instrução Normativa RFB nº 
1.300/2012 e as Antigas Regras sobre Restitui-
ção e Compensação perante a Receita Federal
(Rafael Pinheiro Lucas Ristow) ......................12/186

competência

•	Civil e processual civil – Competência – Tribu-
nal marítimo e tabelião e oficial de registro de 
contrato marítimo – Violação ao art. 535, I, do 
CPC – Inocorrência – impossibilidade de análi-
se, por esta corte, da suposta violação de dispo-
sitivos constitucionais (STJ)  ....................7/487, 112

confLito negativo De competência 

•	Contravenção penal – Súmula nº 38/STJ – com-
petência da Justiça Estadual ....................7/493, 139

contêineres

•	Contêiner – bens pessoais – retenção – consu-
midor – prática abusiva – liberação – proce-
dência ..................................................12/883, 153

•	Contêiner – transporte – serviço – relação de 
consumo – impossibilidade – eleição de foro
– validade ...............................................9/648, 175

•	Contêineres – devolução – agente de carga – 
obrigação de fazer – obrigação do importador
 .............................................................10/744, 170

•	Contêineres – locação – responsabilidade con-
tratual – indenização por danos materiais – possi-
bilidade ..................................................8/569, 167

contrabanDo

•	Contrabando – máquinas eletrônicas progra-
madas – origem – laudo específico – desneces-
sidade ...................................................10/745, 170

contrato De remoLque

•	El Contrato de Remolque (Gustavo E. de La Sota)
 .......................................................................8/219

contrato De transporte marÍtimo 

•	Arbitragem internacional – seguradora – res-
ponsabilidade do transportador – ação regres-
siva – afastamento – provimento .............7/494, 139

contrato internacionaL

•	Contrato internacional – Incoterms – CIF – cer-
tificação do Ministério da Agricultura – quali-
dade do produto – verificação ................9/649, 175

•	Contrato internacional – Incoterms – CIF – cer-
tificação do Ministério da Agricultura – quali-
dade do produto – verificação ................9/650, 177

contrato marÍtimo

•	Contratos no Direito Marítimo – Contratos de 
Afretamento por Tempo e Contrato de Trans-
porte (Oto Salgues) ...........................................8/86
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•	O Contrato Operacional (Benjamin Gallotti 
Beserra) ............................................................8/95

contrato portuário

•	A Prorrogação dos Contratos de Arrenda-
mento Portuário Firmados antes da Lei nº 
8.630/1993: Considerações sobre Segurança 
Jurídica e Igualdade no Contexto de Setor Regu-
lado (Lisbete Gomes Araújo) ...........................8/208

contribuição para o pis/pasep

•	Contribuição para o PIS/Pasep – crédito presu-
mido de ICMS – pagamento indevido – direito à 
restituição ou à compensação .................9/651, 178

controLe aDuaneiro

•	Pontos Relevantes sobre o Procedimento Espe-
cial de Controle Aduaneiro e a Instrução Nor-
mativa nº 1.169/2011 (Rodrigo Rigo Pinheiro) 8/128

créDito tributário

•	Exigibilidade – suspensão – carta de fiança –
liberação ................................................7/495, 139

cristiano augusto batista tristão Dias

•	O Reporto: a Habilitação, os Benefícios e os
Conflitos .........................................................12/57

D

Dano ambientaL 

•	Dano ambiental – derramamento de parafina 
– processo administrativo – ausência de jul-
gamento fundamentado e motivado – multa –
ilegalidade ............................................10/746, 171

•	Vazamento – imposição de medidas – transbor-
do – salvatagem – possibilidade ..............7/496, 142

Decreto-Lei

•	Decreto-Lei nº 37/1966 – art. 535 do CPC 
– violação – não ocorrência – pena de perdi-
mento – responsabilidade do proprietário –
necessidade ..........................................12/884, 153

demurrAge 

•	CDC – inaplicabilidade ..........................7/497, 144

•	Cobrança – prescrição ânua – denunciação
à lide – impossibilidade ..........................7/499, 144

•	Consignatário – responsabilidade – prescrição
decenal  ..................................................7/498, 144

•	Demurrage – cláusula penal – termo de respon-
sabilidade – fixação de valores – possibilidade
 .............................................................10/747, 171

•	Demurrage – cobrança – despachante adua-
neiro – responsabilidade solidária – prescrição 
trienal – cabimento ...............................11/809, 189

•	Demurrage – cobrança – período de sobre-
-estadia – não comprovação – desprovimento
 ...............................................................8/570, 168

•	Demurrage – contrato em língua estrangeira 
– tradução incompleta – princípio da indivisi-
bilidade do documento – ofensa – direito do 
autor – ausência de prova de fato constitutivo
 ...............................................................9/652, 179

•	Demurrage – direito pessoal – prazo prescricio-
nal específico – ausência – prescrição decenal
– reconhecimento ...................................9/653, 180

•	Demurrage – exportação – desembaraço de 
mercadorias – atraso – ausência de provas – re-
convenção – procedência .......................8/571, 168

•	Demurrage – free time – definição no conhe-
cimento de embarque – ausência – interpreta-
ção de contrato – usos e costumes – cobrança
– impossibilidade ..................................10/748, 171

•	Demurrage – ilegitimidade da parte – afasta-
mento – termo de compromisso – validade
 ...............................................................9/656, 181

•	Demurrage – prescrição – prazo trienal – in-
denização que não constitui cláusula penal 
– burocracia alfandegária – conduta corriquei-
ra – caso fortuito ou força – inaplicabilidade
 .............................................................10/749, 172

•	Demurrage – questão de fato – art. 285-A do
CPC – inaplicabilidade ...........................9/654, 180

•	Demurrage – relação de consumo – hipossu-
ficiência – inocorrência ..........................9/655, 180

•	Demurrage – termo de responsabilidade – natu-
reza jurídica indenizatória – despachante adua- 
neiro – mandato de poderes – desprovimento
 .............................................................11/810, 189

•	Despachante aduaneiro – denunciação à lide
– possibilidade ........................................7/500, 145

Depositário De cargas

•	Depositários de Cargas e Questões Polêmicas 
nas Lides Judiciais: a Responsabilidade Civil e 
o Não Reconhecimento do Prazo Prescricional 
Trimestral em Favor dos Depositários (Paulo
Henrique Cremoneze) ....................................12/87

Descaminho

•	Descaminho – princípio da insignificância – 
art. 20 da Lei nº 10.522/2002 – aplicabilidade
 .............................................................10/750, 172

Desembaraço aDuaneiro

•	Auditores fiscais – greve – prejuízo – determi-
nação judicial – desembaraço ................7/501, 145

•	Desembaraço aduaneiro – consignatária – sus-
peita de irregularidade – procedimento espe-
cial de fiscalização – retenção de mercadorias
– possibilidade ........................................8/572, 169
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•	Desembaraço aduaneiro – greve dos servidores 

públicos – prejuízo para o usuário – fixação
da verba advocatícia ...............................9/658, 181

•	Desembaraço aduaneiro – greve dos servidores 
públicos – prejuízo para o usuário – procedi-
mentos aduaneiros – obrigatoriedade .....10/716, 45

•	Desembaraço aduaneiro – procedimento de 
importação – IPI – não recolhimento – pena de 
perdimento -desproporcionalidade – irregula-
ridade – direito de propriedade – princípio da 
proporcionalidade – ofensa – suspensão liminar
dos efeitos da pena .................................8/573, 169

•	Desembaraço aduaneiro – receita federal – 
greve -armazenagem de mercadoria – atraso 
– indenização – armazém – responsabilidade – 
CDC – desprovimento ............................8/574, 171

•	Desembaraço aduaneiro – valor dos bens – de-
claração inexata – II e IPI – prestação de garan-
tia – Súmula nº 323 do STF – aplicabilidade
 ...............................................................10/717, 47

•	 ICMS – equipamentos necessários – impor-
tação – Súmula nº 661 do STF – incidência
 ...............................................................7/502, 146

•	Pena de perdimento – falha na intimação – nuli-
dade .......................................................7/503, 146

Despachante aDuaneiro

•	Descredenciamento – autoridade coatora – 
ilegitimidade – teoria da encampação – ina-
plicabilidade ...........................................7/504, 146

•	Despachante aduaneiro – ajudante – habilita-
ção – conclusão do segundo grau – requisito
não previsto em lei – inaplicabilidade ....8/575, 172

•	Despachante aduaneiro – sobreestadia – co-
brança – ilegitimidade passiva – reconheci-
mento ...................................................12/885, 153

Despacho aDuaneiro

•	A Não Incidência Tributária no Procedimento 
de Despacho Aduaneiro de Mercadorias En-
caminhadas para Perdimento (Raphael Ulian
Avelar) ..............................................................9/92

•	Despacho aduaneiro – liberação das mercado-
rias – liminar – “Operação Maré Vermelha” – 
subfaturamento – fatura comercial – falsificação 
– mera suspeita – liberação das mercadorias – 
fiança bancária – possibilidade ...............10/718, 47

•	Despacho aduaneiro – “Operação Padrão” – re-
dução dos serviços – perigo da demora – pre- 
juízos financeiros – dano irreparável ou de difí-
cil reparação do CPC – natureza diversa – agra-
vo de instrumento – conversão em agravo retido
 ...............................................................10/719, 52

Direito De preferência

•	Direito de preferência – venda de navio – au-
sência de comunicação ........................10/751, 172

Direito portuário

•	Direito Portuário no Brasil (Miriam Ramoniga)
 .........................................................................7/44

•	Direito Portuário no Brasil e Sua Regulação 
do sob o Enfoque do Liberalismo Político e
Econômico (Miriam Ramoniga) .......................12/69

Dpem

•	DPEM – indenização – valor – critério da Lei 
nº 6.194/1974 – Resolução do Conselho Na-
cional de Seguros Privados CNSP – inaplicabili-
dade .......................................................9/657, 181

drAwBAck

•	Drawback – produto nacionalizado – imposto
de exportação – incidência .....................9/659, 182

E

eaDi 

•	Serviços de armazenagem – apreensão – paga-
mento – competência .............................7/505, 147

eDmunDo ériton gomes De miranDa

•	A Legitimidade Constitucional do Controle 
Externo da Função Regulatória pelo Tribunal
de Contas da União ........................................9/119

eDuarDo nogueira barbosa Leite

•	 Instalações Portuárias de Uso Público e Portos
Secos: uma Análise Concorrencial ..................10/84

eLiezé buLhões De carvaLho, 
cLauDio ribeiro huguet, 
carLos eDuarDo gonçaLves e  
guiLherme huguet

•	Vias Navegáveis no Brasil: Desenvolvimento.
Como fazer? .................................................12/105

embarcação 

•	Contrato marítimo – registro – Tribunal Ma-
rítimo – Tabelião e Oficial de Registro – com-
petência ..................................................7/506, 148

embriaguez

•	Embriaguez – imperícia – imprudência – sus-
pensão – multa .......................................11/792, 54

espaço marÍtimo

•	As Plataformas Marítimas e os Conflitos do 
Uso do Espaço Marítimo (Maria Augusta Paim)
 .......................................................................7/189

estaLeiro navaL

•	Estaleiro naval – terreno de Marinha – bem pú-
blico – União Federal – competência – Justiça
Federal .................................................12/886, 154
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estrangeiros

•	Estrangeiros – entrada irregular – agente marítimo 
– responsabilidade – inexistência ..........12/887, 154

estruturas portuárias offshore

•	5º Distrito dos Estados Unidos ................12/862, 37

•	Estruturas Portuárias Offshore (Benjamin Caldas
Gallotti Beserra) ..............................................12/23

•	Questões Jurídicas dos Portos-Ilhas (Maria
Augusta Paim) ...................................................12/9

execução

•	Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro – 
carta rogatória – requisição de bens e direitos
– impossibilidade ....................................7/507, 148

F

fábio gustavo aLves De sá

•	Afretamento de Embarcações por Empresas 
Que Não Sejam Autorizadas na Forma de Em-
presas Brasileiras de Navegação .....................11/95

•	 Inexistência de Conflito de Atribuição entre 
a Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários – Antaq e a Autoridade Marítima no 
Que Tange às Prescrições sobre Segurança na 
Navegação à Luz das Leis nºs 9.537/1997 e
10.233/2001 .................................................10/120

•	Requisitos Legais e Normativos para Conces-
são de Outorga de Autorização nas Navega-
ções de Apoio Marítimo, Apoio Portuário, 
Cabotagem e Longo Curso pela Agência Na-
cional de Transportes Aquaviários – Antaq
 .......................................................................7/180

fato Da navegação

•	Fato da navegação – praticagem obrigatória – 
incolumidade e segurança – risco – represen-
tante legal – falha de informação – negligência
 ...............................................................11/793, 54

feLippe aLexanDre ramos breDa

•	Apontamentos sobre a Interposição Fraudulenta
de Terceiros no Direito Aduaneiro ....................7/80

•	Os Procedimentos Especiais de Fiscalização 
Aduaneiros e a Operação Maré Vermelha  .....10/20

fiscaLização aDuaneira

•	Fiscalização aduaneira – intimação – não apre-
sentação de resposta – embaraço – multa – in-
cidência ................................................12/888, 155

fiscaLização especiaL

•	Fiscalização especial – canal “vermelho” – per-
dimento – TRIF – interposição – presunção de 

fraude – prerrogativas fiscais – abuso – liberação
de mercadorias .......................................10/720, 56

francisco carLos De morais siLva

•	A Atividade de Amarração de Navios ...............9/69

•	Considerações sobre o Trabalho de Capatazia
no Porto Privativo ...........................................10/76

francisco orLanDo costa muniz

•	A Câmara de Conciliação da Administração 
Federal .........................................................11/215

frete

•	Frete – transporte marítimo – cobrança – be-
nefício comercial da ré – responsabilidade –
procedência ..........................................11/811, 190

função reguLatória

•	A Legitimidade Constitucional do Controle 
Externo da Função Regulatória pelo Tribunal 
de Contas da União (Edmundo Ériton Gomes
de Miranda) ....................................................9/119

G

gabrieL caLDiron rezenDe e 
carLos eDuarDo De arruDa navarro

•	Do Endurecimento da Fiscalização à Mudança 
no Critério Jurídico Adotado pelas Autorida-
des Aduaneiras: Análise de Caso Relacionado 
à Alteração na Interpretação do Cabimento do 
Regime de Admissão Temporária para Utili-
zação Econômica durante a Operação “Maré 
Vermelha” (Carlos Eduardo de Arruda Navarro e
Gabriel Caldiron Rezende) ...............................10/9

guarDa portuário

•	Guarda portuário – previdenciário – aposenta-
doria especial – exposição a agente nocivo –
não comprovação – não concessão ......12/889, 155

gustavo e. De La sota

•	El Contrato de Remolque ................................8/219

guiLherme huguet, 
cLauDio ribeiro huguet, 
carLos eDuarDo gonçaLves e 
eLiezé buLhões De carvaLho

•	Vias Navegáveis no Brasil: Desenvolvimento.
Como fazer? .................................................12/105

H

henrique santos costa De souza

•	Pirataria e Costa Concordia: uma Resposta da 
Organização Marítima Internacional ..............9/211
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hiDrovia

•	Hidrovia – áreas de borda – Contrato de conces-
são de uso de bem público ambiental – dano – 
apuração ..............................................12/890, 155

I

icms

•	Desembaraço alfandegário – municipalida-
de – recolhimento – imunidade recíproca
 ...............................................................7/508, 149

•	Drawback – Súmula nº 7 do STJ .............7/509, 149

•	 ICMS – aproveitamento de créditos – expor-
tação – imunidade – uso e consumo – impos-
sibilidade ..............................................10/752, 174

•	 ICMS – fato gerador – importação – sujeito 
ativo – repercussão geral reconhecida – Tema
nº 520 – devolução ao Tribunal a quo ....8/576, 173

•	 ICMS – importação – entidade sem fins lucrati-
vos – imunidade – prévio recolhimento do im-
posto – inexigibilidade ..........................10/753, 175

•	 ICMS – importação – país signatário do GATT 
– acordo internacional firmado pela União
– isenção heterônoma .............................9/660, 184

•	 ICMS – importação de mercadoria – desemba-
raço aduaneiro – revenda em outro Estado – su-
jeito ativo – destinatário ........................11/812, 191

•	 ICMS – matéria-prima – importação – sujeito 
ativo – destinatário jurídico – repercussão geral
reconhecida ..........................................10/754, 175

•	 ICMS – mercadoria do exterior – importação 
indireta – cobrança – estado destinatário – re-
percussão geral – devolução ao Tribunal de
origem ....................................................8/577, 173

•	 ICMS – mercadoria importada – cobrança – le-
gitimidade – agravo – desprovimento .....8/578, 174

•	 ICMS – Secretário de Estado da Fazenda – ile-
gitimidade passiva – Protocolo nº 21/2011 
do Confaz – violação ao pacto federativo
 .............................................................10/755, 176

•	 Importação – arrendamento mercantil – aero-
nave – peças – não incidência ................7/510, 150

•	 Importação – sujeito ativo – destinatário jurídico
 ...............................................................7/511, 150

•	 Inclusão – própria base de cálculo – constitu-
cionalidade .............................................7/512, 155

•	O ICMS dos Importados e a Resolução nº 
13/2012 do Senado Federal (Samyr Naspolini)
 .....................................................................10/109

•	Operações de importação – local do desemba-
raço aduaneiro – sujeito ativo – destinatário jurí-
dico – incidência ....................................7/513, 158

iLha costeira 

•	Usucapião – Emenda Constitucional nº 
46/2005 – Municípios – domínio – possibi-
lidade .....................................................7/514, 158

importação 

•	 ICMS – GATT – isenção  .........................7/515, 159

•	 ICMS – recolhimento – Selic – aplicabilidade
– execução fiscal – CDA – validade ........7/516, 159

•	 Importação – entidade sem fins lucrativos – 
ICMS – imunidade tributária – repercussão geral 
– reconhecimento – excepcionalidade configu-
rada – liminar – deferimento ...................8/579, 174

•	 Importação – equipamentos – inexistência de 
similar nacional – ICMS – isenção – periculum
in mora – ausência – desprovimento .......8/580, 176

•	 Importação – ICMS – fato imponível – desem-
baraço aduaneiro – prescrição – não ocorrência
 ...............................................................8/581, 176

•	 Importação – licenciamento não-automático 
– classificação fiscal – divergência – descrição 
insuficiente – infração administrativa – multa
– cabimento ..........................................12/891, 156

•	 Importação – pessoa física – uso próprio – isen-
ção de IPI – retenção de veículo – restrições
ou fraudes – inexistência – liberação ....12/892, 157

•	 Importação por conta e ordem – ICMS – des-
tinatário jurídico – adquirente – notas fiscais 
do importador – transferência de crédito – im-
possibilidade ........................................12/893, 158

•	Mercadoria proibida – mercadoria permitida – 
princípio da insignificância – inaplicabilidade
ao delito de contrabando  .......................7/517, 159

importação por conta e orDem

•	 Importação por conta e ordem – Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI – suspensão –
impossibilidade ....................................11/813, 193

importaDor

•	 Importador por conta e ordem – classificação de 
mercadorias – consulta – efeitos – instauração 
de fiscalização – importações do mesmo tipo de 
mercadoria – impossibilidade ...............12/894, 158

imposto

•	 Imposto de importação – mercadoria nacional 
reimportada – não incidência .................9/661, 184

•	 Imposto sobre a Exportação – IE – importação 
de partes – subsidiária nacional – exportação 
ficta – impossibilidade ............................9/662, 185

imposto De importação

•	 Imposto de importação – royalties – direitos de 
licença – valoração aduaneira – acréscimo –
impossibilidade ....................................12/895, 158
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imposto sobre a importação

•	 Imposto sobre a Importação – benefício fiscal 
– natureza mista – regularidade fiscal – exi-
gência de certidões – condição de inexigibili-
dade .....................................................10/756, 178

•	 Imposto sobre a importação – destinação – fa-
bricação de peças e partes – registro especial 
brasileiro – REB – isenção – impossibilidade
 ...............................................................8/582, 177

•	 Imposto sobre a Importação – II – reclassificação 
fiscal – erro – lançamento do imposto – impos-
sibilidade – multa de ofício ...................11/814, 193

•	 Imposto sobre a Importação – importação por
encomenda – presunção – inexistência  10/757, 178

•	 Imposto sobre a importação – instituição de
educação – imunidade .........................12/896, 160

•	 Imposto sobre a importação – interposição 
fraudulenta de terceiros – pena de perdimento
– multa – possibilidade ...........................8/583, 177

•	 Imposto sobre a importação – valor aduanei-
ro – jogos de videogame – art. 81 do Regula-
mento Aduaneiro – inaplicabilidade .......8/584, 179

inDenização

•	Ação de indenização – Danos materiais e morais 
a pescadores causados por poluição ambiental 
por vazamento de nafta, em decorrência de coli-
são do navio N-T norma no porto de Paranaguá 
– 1. Processos diversos decorrentes do mesmo 
fato, possibilidade de tratamento como recurso 
repetitivo de temas destacados pelo presidente 
do tribunal, à conveniência de fornecimento de 
orientação jurisprudencial uniforme sobre con-
sequências jurídicas do fato, quanto a matérias 
repetitivas; 2. Temas: a) Cerceamento de defesa 
inexistente no julgamento antecipado, ante os 
elementos documentais suficientes; b) Legitimi-
dade de parte da proprietária do navio transpor-
tador de carga perigosa, devido à responsabili-
dade objetiva. princípio do poluidor-pagador; 
c) Inadmissível a exclusão de responsabilidade 
por fato de terceiro; d) Danos moral e material 
caracterizados; e) juros moratórios: incidência 
a partir da data do evento danoso – Súmula 
nº 54/STJ; f) Sucumbência. 3. Improvimento do
recurso, com observação (STJ) ..................7/486, 95

inexistência De confLito

•	 Inexistência de Conflito de Atribuição entre a 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 
Antaq e a Autoridade Marítima no Que Tange 
às Prescrições sobre Segurança na Navegação 
à Luz das Leis nºs 9.537/1997 e 10.233/2001 
(Fábio Gustavo Alves de Sá) ..........................10/120

instaLação portuária

•	 Instalação portuária – arrendamento – concor-
rência pública – sociedade de economia mista 

– União – interesse – competência da Justiça
Federal ...................................................8/585, 179

•	 Instalações Portuárias de Uso Público e Portos 
Secos: uma Análise Concorrencial (Eduardo 
Nogueira Barbosa Leite) ..................................10/84

Interposição frauDuLenta

•	Apontamentos sobre a Interposição Fraudulen-
ta de Terceiros no Direito Aduaneiro (Felippe 
Alexandre Ramos Breda) ...................................7/80

ipi 

•	Arrendamento mercantil – aeronave – importa-
ção – admissão temporária .....................7/518, 161

•	Benefício fiscal – crédito presumido .......7/519, 161

•	 IPI – escrituração – creditamento do imposto 
– entrada da mercadoria no estabelecimento – 
Decreto nº 87.981/1982 – norma infraconstitu-
cional – recurso extraordinário – inviabilidade
 ...............................................................8/586, 180

•	 IPI – importação – desembaraço aduaneiro – 
IPI – II – bitributação – inocorrência – agravo
– RE – inadmissão .................................10/758, 178

•	 IPI – importação por conta e ordem – estabele-
cimento industrial -equiparação – desembaraço 
aduaneiro – suspensão do imposto – impos-
sibilidade ..............................................12/897, 160

•	 IPI – recurso extraordinário – importação de
veículo para uso próprio – exigência ....10/759, 179

iptu

•	Agravo regimental no agravo de instrumen-
to – Tributário – imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana – IPTU – Porto de 
santos – Direito de arrendatária à imunidade 
recíproca: inexistência – Reconsideração da de-
cisão agravada – análise, desde logo, do agravo 
de instrumento – Agravo ao qual se nega segui-
mento (STF)  ...........................................7/488, 128

irpJ

•	 IRPJ – Operações back to back -preços de trans-
ferência – aplicabilidade – margem de lucro
– demonstração – obrigatoriedade ........12/898, 160

iss

•	 ISS – embarque e desembarque portuário 
– base de cálculo presumida – prevenção –
redistribuição ........................................10/760, 180

•	Processual civil e tributário – Agravo regimen-
tal – Recurso especial – Aplicação do art. 557 
do CPC – ISS – Serviços de apoio às platafor-
mas de exploração e explotação de petróleo – 
Interpretação de cláusula contratual – Súmula 
nº 5/STF – Deficiência na prestação jurisdicio-
nal – Inocorrência (STJ) ...........................8/561, 144
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J

Jonas soares Dos santos fiLho

•	A Regulação do Transporte de Carga Prescrita
na Navegação Marítima ................................11/221

Jorge cesar pinto

•	A Regulação na Navegação Marítima: o Caso
do Sal .............................................................11/77

L

Licença ambientaL

•	Anteprojeto de Lei nº 75/2011 – Suspensão do 
processo legislativo (TJPR) ......................8/560, 138

Licença De importação

•	Apelação – Ação ordinária – Licença de im-
portação – Comprovação do preço praticado –
Legalidade (TRF 3ª R.) ...........................10/726, 152

Lisbete gomes araúJo

•	A Prorrogação dos Contratos de Arrendamento 
Portuário Firmados antes da Lei nº 8.630/1993: 
Considerações sobre Segurança Jurídica e 
Igualdade no Contexto de Setor Regulado
 .......................................................................8/208

LogÍstica

•	A Importância do Direito Marítimo e da Regu-
lação dos Transportes e Portos para o Desen-
volvimento da Logística (Wesley O. Collyer) ....7/60

LuÍs eDuarDo chávez perDomo

•	Límite Legal e Incongruencia Constitucional de
la Plataforma Continental en Colômbia  ...........7/198

Luiz LeonarDo gouLart

•	Arresto: Competência do Juiz Brasileiro e Le-
gitimidade Passiva do Armador-Proprietário
 .....................................................................10/201

m

mar territoriaL

•	Mar territorial – ilhas adjacentes – jurisdio –
British Court – incompetência .................12/863, 50

•	Mar territorial – jurisdição – proteção ambiental 
– poder de polícia – fiscalização pelo estado-
-membro – defesa de valores essenciais para Re-
pública – competência comum administrativa
– possibilidade ........................................8/587, 181

marceL hira gomes De campos

•	A Isenção do AFRMM nas Importações de Mer-
cadorias Submetidas a Regimes Aduaneiros 
Especiais, Que Demandem Declarações de Na-
cionalização para Fins Cambiais e Retornem ao 
Exterior no Mesmo Estado ou Após Processo de
Industrialização ..............................................8/115

marcos anDré vinhas catão

•	Exigibilidade do Imposto de Renda nas Remes-
sas ao Exterior a Título de Arrendamento/Afreta-
mento de Embarcações Utilizadas no Processo 
de Produção de Petróleo ...................................8/20

marcos simões martins fiLho

•	O Tribunal Marítimo: um “Novo” (o Mais Antigo?)
Amicus Curiae do Direito Brasileiro?  ...............7/67

maria augusta paim

•	As Plataformas Marítimas e os Conflitos do Uso
do Espaço Marítimo ........................................7/189

•	Plataforma Marítima é Embarcação ....................8/9

•	Questões Jurídicas dos Portos-Ilhas ...................12/9

maria cristina Dutra

•	Estudo sobre a Saúde do Trabalhador em Ativi- 
dade Portuária no Porto de Santos/SP .............10/66

marinheiro fLuviaL

•	Marinheiro fluvial – acidente – sequela – in-
capacidade laborativa parcial e permanente – 
nexo causal – benefício devido – termo inicial
– data do laudo .....................................10/761, 181

marÍtimo

•	Marítimo – dano ambiental – fatos públicos e 
notórios – desnecessidade de prova – pescador 
profissional – reconhecimento – teoria do risco
integral – dever de indenizar ..................8/588, 182

•	Marítimo – dano ambiental – indenização – ile-
gitimidade ativa – extinção .....................8/589, 182

•	Marítimo – dano ambiental – pesca – interdição 
– teoria do risco integral – dever de indenizar
 ...............................................................8/590, 183

•	Marítimo – dano ambiental – pesca – interdi-
ção – teoria do risco integral – dever de inde-
nizar .......................................................8/591, 183

•	Marítimo – dano ambiental – pescador profissio-
nal – reconhecimento – teoria do risco integral
– dever de indenizar ...............................8/592, 183

•	Marítimo – danos morais ambientais – recursos 
repetitivos – questões jurídicas harmonizadas – 
aplicabilidade – pertinência – dano material –
salário-mínimo – irredutibilidade ............8/593, 183
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matusaLém pimenta

•	A Questão Prejudicial de Mérito e o Fato da
Navegação .....................................................11/31

mercaDoria

•	Mercadoria – retenção – despesas com armaze-
nagem – devolução ao país de origem – libera-
ção – provimento ..................................12/899, 162

mercosuL

•	Mercosul – duplo domicílio – circulação de bens 
– apreensão de veículo – placas estrangeiras
– perdimento ..........................................9/663, 185

miriam ramoniga

•	Direito Portuário no Brasil ................................7/44

•	Direito Portuário no Brasil e Sua Regulação do 
sob o Enfoque do Liberalismo Político e Eco-
nômico  ..........................................................12/69

N

naufrágio

•	Naufrágio – condutor não habilitado – impru-
dência – imperícia – procedência ...........11/794, 55

•	Naufrágio – falta de estabilidade – Norman 02 
– teste de lotação e carga – ausência – impru-
dência – imperícia – negligência – condenação
 ...............................................................11/795, 56

•	Naufrágio – morte de passageiros – omissão – 
danos – nexo de causalidade – inexistência de
excludentes – dever de indenizar ..........11/815, 193

navegação

•	Requisitos Legais e Normativos para Concessão 
de Outorga de Autorização nas Navegações 
de Apoio Marítimo, Apoio Portuário, Cabo-
tagem e Longo Curso pela Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários – Antaq (Fábio
Gustavo Alves de Sá) ......................................7/180

navegação marÍtima

•	A Regulação na Navegação Marítima: o Caso
do Sal (Jorge Cesar Pinto) ................................11/77

•	A Regulação do Transporte de Carga Prescri-
ta na Navegação Marítima (Jonas Soares dos
Santos Filho) .................................................11/221

navio

•	Navio – arresto – partes estrangeiras sem do-
micílio no Brasil – incompetência absoluta da 
justiça brasileira – convenção internacional 
ratificada pelo Brasil – ausência – art. 482 do 
Código Comercial – incidência – cláusula com-

promissória de arbitragem – existência – extin-
ção da demanda sem julgamento do mérito –
possibilidade ........................................10/762, 181

neLson cavaLcante e siLva fiLho

•	Questões Relevantes do Tribunal Marítimo.......11/9

nicoLe c. antonioLi e bruno tussi

•	Princípios Norteadores das Decisões Punitivas
no Tribunal Marítimo ......................................11/60

normas De aDministração tributária

•	Normas de administração tributária – impor-
tação – mercadoria – licenciamento não au-
tomático – multa  ..................................11/816, 194

normas gerais De Direito tributário

•	Normas gerais de direito tributário – denún-
cia espontânea – aplicação de penalidades –
exclusão .................................................9/664, 185

nvocc 

•	Armador do navio – legitimidade passiva – res-
ponsabilidade objetiva – indenização – pres-
crição .....................................................7/520, 162

•	NVOCC – cobrança – legitimidade ativa –
admissibilidade .....................................10/763, 181

O

ogmo

•	OGMO – acidente de trabalho – danos mo-
rais e materiais – responsabilidade solidária 
– Lei nº 9.718/1998 – falta de equipamen-
tos de proteção individual – negligência – 
coautoria reconhecida ............................9/665, 186

•	OGMO – auto de infração – arguição de nu-
lidade – art. 157 da CLT – norma de caráter 
geral – multa – execução fiscal – impossibili-
dade .......................................................8/594, 188

•	OGMO – cancelamento de registro – Plano 
de Desligamento Voluntário – adesão espon-
tânea – benefícios – vício – inexistência – ree-
xame – desprovimento ............................9/666, 187

•	OGMO – créditos trabalhistas – responsa-
bilidade solidária – pagamento parcial –
direito de regresso ..................................9/667, 187

•	OGMO – processo seletivo – fator de pontuação 
– “experiência” – convenção de trabalho – ine-
xistência – ilegalidade ............................9/668, 188

•	Operadores portuários – mensalidades – adian-
tamento – assembleia – possibilidade  ....7/521, 165

operação De embarque

•	Acidente – operador portuário – responsa-
bilidade ..................................................7/522, 165
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operação portuária

•	Operação portuária – embarque de mercadoria
– acidente – responsabilidade .................8/595, 189

operaDor portuário

•	Servidor autárquico – verbas trabalhistas próprias 
– recebimento – desprovimento ..............7/523, 166

•	Operadores portuários – responsabilidade so-
lidária – faculdade do trabalhador – intervalo 
intrajornada – art. 71 da CLT – norma de ordem 
pública – aplicabilidade .........................9/669, 189

•	Operadores portuários – transporte de granéis 
sólidos – resíduos – dano ambiental – multa – 
legislação ambiental municipal – proteção ao 
meio ambiente – competência comum – res-
ponsabilidade objetiva ..........................10/764, 182

oto saLgues

•	Contratos no Direito Marítimo – Contratos de 
Afretamento por Tempo e Contrato de Trans-
porte .................................................................8/86

P

pátio De contêineres

•	Sinistro – queda de contêiner – negligência –
dever de indenizar ..................................7/524, 166

pauLo henrique cremoneze

•	Anti-Suit Injunction: um Fantasma Que Assom-
bra o Direito Marítimo Brasileiro e Que Deve
Ser Imediatamente Exorcizado ......................10/205

•	Breve Digressão sobre o Seguro Marine ..........9/219

•	Depositários de Cargas e Questões Polêmicas 
nas Lides Judiciais: a Responsabilidade Civil e 
o Não Reconhecimento do Prazo Prescricional 
Trimestral em Favor dos Depositários .............12/87

peca

•	PECA – IN SRF 1.169/2011 – suspeita de frau-
de – subfaturamento – falsidade material – fato 
concreto – inexistência – suspensão do proce-
dimento especial – apreensão – ilegalidade
 ...............................................................10/721, 57

pena De perDimento

•	Análise da Validade da Aplicação da Pena 
de Perdimento de Mercadorias no Ordena-
mento Jurídico Brasileiro (Rodrigo Mineiro
Fernandes) ........................................................9/99

•	Direito processual civil – Tributário – Agravo 
inominado – Art. 557, CPC – Agravo de instru-
mento – Mandado de segurança – Mercadoria 
introduzida no país sob suspeita de irregulari-

dade punível com pena de perdimento – Sen-
tença denegatória. Efeito suspensivo – Recurso 
desprovido (TRF 3ª R.) ..........................11/799, 154

•	Recurso especial – Tributário – Importação 
– Subfaturamento – Pena de perdimento – 
Art. 105, VI, do DL 37/1966 – Não incidência 
– hipótese sujeita à multa – Art. 108, parágrafo
único, do DL 37/1966 (STJ) ...................10/724, 127

penaL

•	Penal – crime ambiental – Lei nº 9.605/1998 – 
pesca proibida – comercialização – princípio
da insignificância – inaplicabilidade .....12/900, 162

•	Penal – crimes contra o sistema financeiro na-
cional – embarcações – construção – superfa-
turamento – fundo Marinha Mercante – desvio
 .............................................................12/901, 162

pesca

•	Pesca – concessão de licença – embarcação – 
propriedade – não comprovação – impossibi-
lidade ...................................................12/902, 163

•	Pesca – defeso – seguro-desemprego – falta
de permissão – impossibilidade ............11/817, 194

•	Pesca – exposição a risco da vida – doença des-
compressiva – fins ilícitos – fato da navegação –
Lei nº 9.605/1998 – IN 138/Ibama ..........11/796, 57

•	Pesca – infração ambiental – apreensão de ma-
teriais – poder de polícia – exercício regular – 
dever de indenizar – inexistência ............9/670, 189

•	Pesca – petrechos proibidos – dano ambiental
– pena substitutiva – possibilidade ........12/903, 163

•	Pesca – reserva biológica – bem da União –
crime ambiental ....................................11/818, 195

•	Pesca – RLESTA – infrações – embarcações não 
autorizadas – prática de atos ilícitos – transbor-
do de pescado – danos materiais – Fazenda 
Nacional – lesão – observadores – maus tratos –
normas trabalhistas – descumprimento ...11/797, 58

•	Pesca artesanal – defeso – seguro-desemprego – 
contribuição previdenciária – repercussão geral
– inadmissão .........................................11/819, 196

•	Pesca predatória – dano ambiental – risco ou 
probabilidade – princípio da precaução – nave-
gação – proibição – provimento .............9/671, 191

pescaDor artesanaL

•	Pescador artesanal – seguro-desemprego – direi-
tos individuais disponíveis – comprovação por
outros documentos – possibilidade .......12/904, 164

petróLeo e gás

•	Petróleo e gás – embarque ou desembarque – 
instalações marítimas ou terrestres – royalties 
– citygates – direito adquirido – impossibilidade
 .............................................................11/820, 196
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•	Petróleo e gás – exploração – compensação 
financeira – natureza indenizatória – constitu-
cionalidade ...........................................11/821, 197

pirataria e costa concorDia

•	Pirataria e Costa Concordia: uma Resposta da 
Organização Marítima Internacional (Henrique 
Santos Costa de Souza) ...................................9/211

pLataforma continentaL

•	Quando Cangurus Voarem: a Declaração Unila-
teral Brasileira sobre o Direito de Pesquisa Além 
dos Limites da Plataforma Continental – 2010 
(Rodrigo Fernandes More) .............................12/188

pLataforma De petróLeo e gás

•	Plataforma de petróleo e gás – royalties – ins-
talações de embarque, desembarque e trans-
ferência – Portaria ANP nº 29/2001 – enqua-
dramento ................................................12/864, 52

•	Plataforma de petróleo e gás – royalties – ins-
talações de embarque, desembarque e transfe-
rência – Decreto nº 1/1991 – enquadramento
 ...............................................................12/865, 54

pLataforma marÍtima

•	Plataforma marítima – bens de uso comum do 
povo – legislação pertinente – efeitos – art. 5º,
VI, da CF/1988 – não configuração.........12/866, 54

•	Plataforma marítima – livre acesso – o uso 
de bens públicos por particulares – possibili-
dade .......................................................12/867, 55

•	Plataforma marítima – utilização – apossamen-
to administrativo pela União – possibilidade
 ...............................................................12/868, 55

pLataforma pesca

•	Plataforma pesca – plataforma continental – bem 
da União – bem comum da população – res-
trição de acesso – impossibilidade ..........12/869, 56

porto

•	Administração – delegação – natureza jurídica
– Justiça Estadual – incompetência  ........7/525, 166

•	Taxa de coleta domiciliar de lixo – constitu-
cionalidade .............................................7/526, 169

porto privativo

•	Considerações sobre o Trabalho de Capatazia 
no Porto Privativo (Francisco Carlos de Morais
Silva) ..............................................................10/76

portobras

•	Portobras – extinção – empregados celetistas 
– transferência – Companhia Docas do Ma-
ranhão – servidor público – não configuração
– desprovimento ...................................12/905, 164

portuário

•	Portuário – arrendamento de área – aditivo con-
tratual – valor do aluguel – alteração – paga-
mento a maior – reconhecimento .........12/906, 165

•	Portuário – execução fiscal – IPTU – imóvel de 
propriedade da União – imunidade recíproca – 
agravo – desprovimento ........................10/765, 182

•	Portuário – prestação de serviços – operador 
portuário – locação não caracterizada – ISS 
– incidência – repetição do indébito tribu-
tário – impossibilidade ............................8/596, 190

•	Portuário – terminal – transporte – roubo – res-
ponsabilidade civil – seguro – ação regressiva
– provimento ........................................11/822, 198

•	Portuário – tributário – IPTU – sociedade de eco-
nomia mista – domínio útil – exercício da ativi-
dade fim – imunidade recíproca .............8/597, 191

praticagem

•	Praticagem – ISS – lista de serviços – nature-
za taxativa – repercussão geral já reconhe-
cida ......................................................10/766, 184

•	Praticagem – ISSQN – incidência – possibilidade
 ...............................................................9/672, 192

•	Praticagem – livre exercício da profissão – reno-
vação da inscrição – descumprimento das exigên-
cias legais – inocorrência ......................12/907, 165

prático

•	Prático – condição incapacitante – cancela-
mento do certificado de habilitação – motiva-
ção do ato – nulidade inexistente – demons-
tração documental de prova pré-constituída
– afastamento .......................................12/908, 165

preços De transferência

•	Preços de transferência – operações back to back 
– IRPJ – método PRL – PIS/Cofins – dedução –
possibilidade ........................................10/767, 184

proceDimento aDuaneiro

•	Procedimento aduaneiro – “Canal Cinza” – 
contêineres – retenção – demurrage – impor-
tadoras – Receita Federal – culpa exclusiva 
– desova não autorizada – responsabilidade
da União ..............................................10/768, 184

proceDimento especiaL De fiscaLização

•	Procedimento especial de fiscalização – IN 
228/2002 – interposição fraudulenta de pessoas 
– retenção de mercadorias – pena administra-
tiva definitiva – liberação provisória – impos-
sibilidade ................................................10/722, 61

processo aDministrativo fiscaL

•	Processo administrativo fiscal – importação por
conta e ordem – descaracterização .........8/598, 191
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Q

questões reLevantes Do tribunaL marÍtimo

•	A Não Concessão do Efeito Suspensivo Como 
Inconstitucionalidade Contida na Lesta (Carmen 
Lucia Sarmento Pimenta) ................................11/22

•	A Questão Prejudicial de Mérito e o Fato da
Navegação (Matusalém Pimenta) ....................11/31

•	B/P “Sabala” – Apresamento de embarcação na-
cional pela marinha francesa na costa africana 
com cocaína a bordo – Registro fraudulento da 
embarcação – Viagem transatlântica efetuada 
por embarcação classificada para navegação 
interior – Condenação (TM) ....................11/787, 38

•	Questões Relevantes do Tribunal Marítimo 
(Nelson Cavalcante e Silva Filho) ......................11/9

R

rafaeL pinheiro Lucas ristow

•	A Recente Instrução Normativa RFB nº 
1.300/2012 e as Antigas Regras sobre Restitui-
ção e Compensação perante a Receita Federal
 .....................................................................12/186

raphaeL uLian aveLar

•	A Não Incidência Tributária no Procedimento 
de Despacho Aduaneiro de Mercadorias En-
caminhadas para Perdimento ............................9/92

rebocagem

•	Rebocagem – atracação – natureza diversa – 
tributário – ISS – autos de infração – ilegitimi-
dade .......................................................8/599, 193

•	Rebocagem – ISSQN – LC 116/2003 – incidên-
cia – possibilidade ..................................8/600, 193

recLamação penaL

•	Agravo regimental na reclamação – Penal – 
Representação fiscal para fins penais enviada 
pela autoridade reclamada ao Ministério Pú-
blico Federal antes do término do processo 
administrativo – Alegado descumprimento do 
que decidido na ação direta de inconstitucio-
nalidade nº 1.571 – Decisão agravada funda-
mentada na ausência de identidade material 
entre o ato reclamado e o julgado paradigma 
– Decisão agravada mantida pelos seus próprios 
fundamentos – Vista ao Procurador-Geral da
República (STF)  ......................................7/489, 132

recLassificação fiscaL

•	Reclassificação fiscal – contribuição antidum-
ping – fraude ou ato ilícito – inexistência de 
indícios – diferença tributária e multa – eventua- 

lidade – desembaraço aduaneiro – autorização
– possibilidade ........................................10/723, 62

regime

•	Regime de admissão temporária – imposto de 
importação – reexportação – comprovação 
– despacho aduaneiro – imprescindibilidade
 ...............................................................9/673, 192

•	Regimes aduaneiros – linha azul – empresa 
de telecomunicações – prestação de serviços
 ...............................................................9/674, 193

regime aDuaneiro especiaL

•	Regime aduaneiro especial – admissão tem-
porária – utilização econômica – contrato de 
arrendamento operacional – prazo para per-
manência – prorrogação  ........................8/601, 194

regime De drAwBAck

•	Regime de drawback – ato concessório – de-
ferimento – desembaraço aduaneiro – CND – 
exigência – ilegalidade ...........................8/602, 194

regime JurÍDico

•	Límite Legal e Incongruencia Constitucional de 
la Plataforma Continental en Colômbia (Luís
Eduardo Chávez Perdomo) .............................7/198

regimes aDuaneiros

•	Regimes aduaneiros – drawback – ato con-
cessório – nulidade – tributos – exigibilidade
 .............................................................10/769, 185

•	Regimes aduaneiros – drawback – embarca-
ção – exportação – equiparação ...........11/823, 199

•	Regimes aduaneiros – drawback – suspensão –
decadência .............................................8/603, 195

•	Regimes aduaneiros – importação – cessão 
do nome a terceiros – multa – art. 33 da Lei
nº 11.488/2007 – cabimento ................12/909, 166

reintegração De posse

•	Reintegração de posse – usina hidrelétrica – 
melhor posse – título judicial – ação de força
nova .......................................................12/870, 56

reporto

•	O Reporto: a Habilitação, os Benefícios e os 
Conflitos (Cristiano Augusto Batista Tristão
Dias) ...............................................................12/57

resenha LegisLativa

•	Ajuste Sinief nº 19, de 7 de novembro de 2012
 .....................................................................12/239

•	Ajuste Sinief nº 27, de 21 de dezembro de 2012
 .....................................................................12/243

•	Decreto nº 7.860, de 6 de dezembro de 2012
 .....................................................................12/232
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•	Decreto nº 7.861, de 6 de dezembro de 2012
 .....................................................................12/234

•	Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de
2012 .............................................................12/208

responsabiLiDaDe obJetiva

•	Apelação Cível – Transporte marítimo interna-
cional – Mercadoria a granel – Ilegitimidade 
passiva ad causam da fretadora – Responsabi-
lidade objetiva – Arts. 102 e 103, Código Co-
mercial – Pesagem efetuada em terminal priva-
do da importadora – Ônus da prova – Art. 333, 
II, CPC – Vistoria (TJRS) ........................11/800, 171

revisão aDuaneira

•	Revisão aduaneira – revisão de ofício – equi-
paração – impossibilidade – multa – percentual
de 1% ...................................................11/824, 199

rios navegáveis

•	Domínio público – expropriação – indeniza-
ção – impossibilidade .............................7/527, 169

roDrigo fernanDes more

•	Quando Cangurus Voarem: a Declaração Uni-
lateral Brasileira sobre o Direito de Pesquisa 
Além dos Limites da Plataforma Continental –
2010 .............................................................12/188

roDrigo mineiro fernanDes

•	Análise da Validade da Aplicação da Pena de 
Perdimento de Mercadorias no Ordenamento
Jurídico Brasileiro .............................................9/99

roDrigo rigo pinheiro

•	Pontos Relevantes sobre o Procedimento Espe-
cial de Controle Aduaneiro e a Instrução Nor-
mativa nº 1.169/2011 .....................................8/128

ronaLDo manzo

•	A Ilegalidade e Inconstitucionalidade da In-
cidência dos Royalties no Valor Aduaneiro
 .........................................................................7/87

royAlties

•	A Ilegalidade e Inconstitucionalidade da In-
cidência dos Royalties no Valor Aduaneiro
(Ronaldo Manzo) ..............................................7/87

S

saLvatagem 

•	Piso salarial – ausência de norma coletiva –
improcedência ........................................7/528, 171

samyr naspoLini

•	O ICMS dos Importados e a Resolução nº 13/2012
do Senado Federal ........................................10/109

seguro

•	Embarcação – cláusulas contraditória – inter-
pretação – CDC – aplicabilidade ............7/529, 171

•	Seguro – ação regressiva – alegação de prescri-
ção ânua – inocorrência .......................12/910, 167

•	Seguro – ação regressiva – avaria – vistoria 
aduaneira – dispensa – nexo causal não com-
provado – improcedência – pedido de reforma –
desprovimento ......................................12/911, 167

•	Seguro – ação regressiva – operador portuário
– responsabilidade – possibilidade........11/825, 200

•	Seguro – ação regressiva – transportadora – res-
ponsabilidade objetiva – vistoria – presença de
preposto – desnecessidade – provimento 9/675, 194

•	Seguro – avaria de carga – mercadoria – acondi-
cionamento – aceite – transportadora – respon-
sabilidade objetiva – reembolso – possibilidade
 ...............................................................9/676, 195

•	Seguro – DPEM – indenização – acidente – óbi-
to – apresentação de bilhete de pagamento do 
prêmio – desnecessidade ........................8/604, 196

•	Seguro – explosão de contêiner – reparação de 
danos – sub-rogação .............................12/912, 167

•	Seguro – transporte internacional de mercado-
rias – contêiner – furto – ação regressiva – prazo
prescricional trimestral – cabimento .....10/770, 185

•	Seguro – transporte marítimo – avaria de cargas – 
ação regressiva – legitimidade passiva ad causam 
– reconhecimento – danos – indenização
– cabimento ..........................................12/913, 169

seguro marine

•	Breve Digressão sobre o Seguro Marine (Paulo 
Henrique Cremoneze) ....................................9/219

seguro obrigatório

•	Embarcações de esporte e recreio – Conselho 
Nacional de Seguros Privados – regulamentação
– constitucionalidade ..............................7/530, 171

siLene carvaLho simões

•	Trabalhadores Portuários Avulsos e o Princípio 
da Isonomia – Artigo 7º, IV, da Constituição
Federal ...............................................................9/9

siLvio José gazzaneo Junior

•	A Isenção do AFRMM nas Importações de Mer-
cadorias Submetidas a Regimes Aduaneiros 
Especiais, Que Demandem Declarações de 
Nacionalização para Fins Cambiais e Retornem 
ao Exterior no Mesmo Estado ou Após Processo
de Industrialização .........................................8/115

sobreestaDia

•	– Receita Federal – greve – falta de compro-
vação – responsabilidade configurada ....7/534, 173
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•	Despachante aduaneiro – contratação – 

inadimplemento – cobrança – possibilidade
 ...............................................................7/531, 173

•	Natureza indenizatória – pré-fixação  .....7/532, 173

•	Prescrição – termo inicial – questionamen-
to – embargos declaratórios – impossibilidade
 ...............................................................7/533, 173

•	Ressarcimento – ação regressiva – cabimento
 ...............................................................7/535, 174

•	Sobreestadia – administração pública – desem-
baraço aduaneiro – morosidade – previsibilidade
– cobrança – possibilidade .....................9/677, 196

•	Sobreestadia – agência marítima – representa-
ção – legitimidade – cobrança – possibilidade
 ...............................................................9/678, 196

•	Sobreestadia – ausência de natureza de cláusu-
la penal – desprovimento ......................10/771, 186

•	Sobreestadia – caráter indenizatório – matéria de
fato – produção de provas – necessidade 9/679, 196

•	Sobreestadia – cobrança – competência ter-
ritorial – nulidade relativa – demonstração 
de prejuízo irremediável – necessidade – des-
provimento .............................................8/605, 197

•	Sobreestadia – cobrança – culpa do consigna-
tário – procedência .................................9/680, 197

•	Sobreestadia – cobrança – free time – BL – ter-
mo de compromisso – diferença de prazo –
prevalência do BL ...................................9/681, 197

•	Sobreestadia – cobrança – prazo de franquia 
– termo inicial – descarregamento do navio
– provimento ........................................10/772, 187

•	Sobreestadia – cobrança – prescrição trienal – 
possibilidade ..........................................8/606, 197

•	Sobreestadia – cobrança – prescrição trienal 
– presunção relativa de veracidade – provi-
mento .....................................................8/607, 198

•	Sobreestadia – consignatária – tarifas – anuên-
cia – inadimplemento – cobrança – indenização
– provimento ..........................................9/682, 198

•	Sobreestadia – container – prescrição ânua –
reconhecimento ....................................10/773, 187

•	Sobreestadia – contêiner – equipamento do 
navio – agente marítimo – comissão mercantil
– legitimidade – possibilidade ...............11/826, 201

•	Sobreestadia – datas de recebimento e devo-
lução – fato incontroverso – culpa do devedor
– desnecessidade ....................................9/683, 198

•	Sobreestadia – local de entrega – alteração uni-
lateral da transportadora – fato incontroverso – 
art. 754 do CC – inaplicabilidade – produção 
das provas – fato gerador do atraso na devo-
lução – Cerceamento do direito de produzir 
prova caracterizado ..............................12/914, 169

•	Sobreestadia – prazo prescricional – termo ini-
cial – devolução dos cofres – termo de devolu-
ção – assinatura – coação – ausência de com-
provação – cobrança – possibilidade ....10/774, 188

•	Sobreestadia – prescrição – art. 206, § 3º, in-
ciso V, do Código Civil – aplicabilidade 11/827, 201

•	Sobreestadia – prescrição ânua – Lei nº 
9.611/1998 – inaplicabilidade – prazo prescri-
cional decenal – CDC – inaplicabilidade – co-
brança – procedência ...........................12/915, 169

•	Sobreestadia – termo de devolução – validade 
– free time – termo inicial – descarga do navio
 ...............................................................8/608, 199

•	Sobreestadia – termo de devolução – free time 
– inexistência – devolução imediata – cobrança
– validade ...............................................9/684, 198

•	Sobreestadia – transporte marítimo – abusivi-
dade – inocorrência ................................8/609, 199

•	Termo de embarque – consignatária – respon-
sabilidade ...............................................7/536, 174

•	Termo de responsabilidade – ilegitimidade 
passiva – impossibilidade – CDC – inaplicabili-
dade .......................................................7/537, 174

socieDaDe De economia mista

•	Docas – cobrança – interesse da União – com-
petência da Justiça Federal .....................7/538, 175

sucata navaL

•	Sucata naval – contrato de compra e venda – 
cessão de direito – corte e comercialização
 ...............................................................8/610, 199

supremo tribunaL feDeraL

•	Supremo Tribunal Federal .....................11/798, 149

T

tatiana gaLvão viLLani e 
carLos eDuarDo De arruDa navarro

•	Aspectos Tributários das Operações Back to 
Back .............................................................11/126

taxas

•	Taxas – cobrança – ISPS CODE – armazenagem 
– relação comercial – inexistência – cobrança
– impossibilidade ....................................9/685, 198

terminais privativos De uso misto

•	Representação – Antaq – Supostas irregula-
ridades na autorização para a construção e 
operação de terminais privativos de uso misto 
– Complexo portuário do Açu/RJ – Questiona-
mento sobre a necessidade, no caso concreto, 
do procedimento de concessão referente a porto 
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organizado, nos termos da Lei nº 8.630/1993 
– Conhecimento – Audiência dos responsáveis 
– Diligências – Inspeção – Oitiva das empre-
sas interessadas – Ausência de irregularidades 
– conhecimento – Acolhimento das razões de 
justificativa – Improcedência da representação 
– Recomendação à Antaq – Determinação para 
acompanhamento da matéria nas contas anuais 
da Antaq – Ciência aos interessados – Arqui-
vamento (TCU) .....................................10/725, 136

terminaL 

•	Estadia – não pagamento – retenção de carga
– liberação ..............................................7/539, 176

terminaL portuário privativo De uso misto

•	Terminal portuário privativo de uso misto – 
autorização – construção – suposto descum-
primento futuro – movimentação de carga de 
terceiros – condição resolutiva – concorrência 
assimétrica com terminais públicos – cautelar
– impossibilidade ..................................10/775, 188

terminaL privativo

•	Terminal privativo – intervalo intrajornada – 
adicional de 100% – recurso de revista – des-
provimento .............................................9/686, 199

•	Terminal privativo – mão de obra – requisi-
ção – OGMO – obrigatoriedade – inaplicabili-
dade .......................................................9/687, 199

•	Terminal privativo – trabalhador – adicional 
de risco portuário – Orientação Jurisprudencial
nº 402 da SBDI-1 ....................................9/688, 200

tombamento

•	Supremo Tribunal Federal (STF) ..............9/639, 164

trabaLhaDor avuLso

•	Trabalhador avulso – direito de ação – contrato 
de emprego inexistente – inscrição no OGMO – 
prescrição – prazo quinquenal ................9/689, 200

•	Trabalhador avulso – férias indenizadas e res-
pectivo terço constitucional – Imposto de Renda
– não incidência ...................................12/916, 170

•	Trabalhador avulso – férias indenizadas e res-
pectivo terço constitucional – Imposto de Renda
– não incidência ...................................12/917, 171

•	Trabalhador avulso – férias indenizadas e res-
pectivo terço constitucional – Imposto de Renda 
– não incidência ...................................12/918, 173

•	Trabalhador avulso – férias indenizadas e res-
pectivo terço constitucional – Imposto de Renda 
– não incidência ...................................12/919, 174

•	Trabalhador avulso – férias indenizadas e res-
pectivo terço constitucional – Imposto de Renda 
– não incidência ...................................12/920, 176

•	Trabalhador avulso portuário – prescrição bie-
nal – intervalo intrajornada – cláusula coletiva
– contrariedade – CLT – invalidade .........9/690, 200

trabaLhaDor avuLso portuário

•	Cautelar – exibição de documentos – compe-
tência – Justiça do Trabalho ....................7/540, 176

•	Trabalhador avulso portuário – plano de des-
ligamento voluntário – acordo coletivo – apo-
sentadoria por tempo de serviço – OGMO –
cancelamento do registro – validade .....11/828, 201

trabaLhaDor marÍtimo

•	Trabalhador marítimo – acidente – aposen-
tadoria – conversão – revisão da renda – falta 
de elementos probatórios – improcedência
 .............................................................10/776, 189

•	Trabalhador marítimo – contrato de afretamen-
to – responsabilidade solidária – subsidiária 
– tomador de serviços – terceirização – ativida-
de-fim – navegação – possibilidade ......11/829, 202

•	Trabalhador marítimo – redução proporcional 
do tempo para aposentadoria – exposição ha-
bitual a ruído – possibilidade ................12/921, 177

trabaLhaDor portuário

•	Trabalhador portuário – insalubridade – en-
quadramento – ausência de comprovação – re-
conhecimento de tempo de serviço especial –
impossibilidade ....................................12/922, 178

•	Trabalhador portuário – adicional por tempo de 
serviço – horas extras – ofensa constitucional
indireta – desprovimento ......................10/777, 189

•	Trabalhador portuário avulso – férias indeniza-
das – contribuição previdenciária – não inci-
dência – prescrição quinquenal – provimento
 .............................................................10/778, 190

•	Trabalhador portuário avulso – intervalo inter-
jornada – ausência de demonstração da reper-
cussão geral – desprovimento ...............10/779, 191

•	Previdência privada – competência Justiça do
Trabalho .................................................7/541, 176

•	Trabalhador portuário – terminal privativo – adi-
cional de risco – adicional noturno – despro-
vimento ..................................................8/611, 200

•	Trabalhador portuário – acidente – óbito – nexo 
de causalidade – danos morais – conduta negli-
gente do empregador – legitimidade ativa dos
herdeiros – possibilidade ........................9/691, 201

•	Trabalhador portuário – horas extras – turnos 
ininterruptos – adicional de risco – reflexos
 ...............................................................9/692, 202

•	Trabalhador portuário – prescrição bienal – ter-
mo inicial – cessação do trabalho – adicional 
de risco – Lei nº 4.860/1965 – inaplicabilida-
de – insalubridade – eliminação do risco – 
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base de cálculo do adicional – salário-mínimo
 ...............................................................9/693, 202

•	Trabalhador portuário – trabalho irregular – re-
quisitos necessários – não preenchimento – re-
gistro – OGMO – descabimento .............9/694, 203

•	Trabalhador portuário – acidentária – Decreto 
nº 3.048/1999 – capacidade laborativa manti-
da – improcedência ..............................11/830, 202

•	Trabalhador portuário – adicional de risco – 
adicionais de hora extra e noturno – integração
– impossibilidade ..................................11/831, 202

•	Trabalhador portuário – adicional de risco – base 
de cálculo – lei estadual – parcela autônoma
– integração – impossibilidade ..............11/832, 202

•	Trabalhador portuário – adicional de risco – ho-
ras extras – cálculo – parcela autônoma – in-
tegração – impossibilidade ...................11/833, 202

•	Trabalhador portuário – encarregado do porto 
– abastecimento de embarcações não fortui-
to – adicional de periculosidade – cabimento
 .............................................................11/834, 203

•	Trabalhador portuário – encarregado do porto 
– armazenamento de combustível – abasteci-
mento de embarcações – adicional de peri-
culosidade – cabimento ........................11/835, 203

•	Trabalhador portuário – ex-portuário – Codesp 
– acordo coletivo – competência – conflito pro-
cedente .................................................11/836, 203

•	Trabalhador portuário – hora ficta noturna – ad-
missibilidade – adicional de risco portuário –
terminal privativo – impossibilidade .....11/837, 204

•	Trabalhador portuário – reajuste salarial – pre-
visão – ausência – aplicação do INPC – impos-
sibilidade ..............................................11/838, 204

•	Trabalhador portuário – terminal privativo –
adicional de risco – desprovimento ......11/839, 204

•	Trabalhador portuário – vistoriador – cargas pe-
rigosas – adicional de periculosidade – enqua-
dramento ..............................................11/840, 205

trabaLhaDor portuário aposentaDo

•	Requisição pelo OGMO – impossibilidade
 ...............................................................7/542, 177

trabaLhaDor portuário avuLso

•	Trabalhador portuário avulso – acidentária 
– incapacidade laborativa afastada – improce-
dência ..................................................11/841, 206

•	Trabalhador portuário avulso – adicional de 
indenização – companhia docas – arrecadação 
do adicional – ausência de relação – extinção
 ...............................................................8/612, 200

•	Trabalhador portuário avulso – adicional de peri-
culosidade – adicional de risco – natureza extre-

mamente eventual dos serviços prestados – ter-
minal privativo – impossibilidade ...........9/695, 203

•	Trabalhador portuário avulso – adicional de ris-
co – Lei nº 4.860/1965 – Administrações dos
Portos – exclusividade – desprovimento .... 9/697, 204

•	Trabalhador portuário avulso – adicional de ris-
co – desprovimento ................................9/696, 204

•	Trabalhador portuário avulso – aposentado-
ria espontânea – OGMO – registro – cancela-
mento – disposição específica – aplicabilidade
 ...............................................................9/698, 204

•	Trabalhador portuário avulso – comissão pa-
ritária – submissão – inexigibilidade – Codesp 
– responsabilidade solidária – possibilidade
 .............................................................11/842, 206

•	Trabalhador portuário avulso – comissão pa-
ritária – submissão – inexigibilidade – prescri-
ção bienal – intervalo – supressão – excepcio-
nalidades – prova necessária – dobra de férias 
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 .......................................................... 15/1109, 182

•	Cofins-Importação – importação – livro – produ-
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sibilidade – dano ao Erário – caracterização
 .............................................................13/957, 168



RDM – ÍNDICE GERAL (Vols. 13 a 18) .....................................................................................................................................................17 
commerciaL court

•	High Court of Justice – Commercial Court (En-
gland and Wales) (Henrique Santos Costa de
Souza) ............................................... 13/1006, 220
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 .....................................................................17/133

•	Conferência aduaneira – importação – preço mí-
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consignatária Das cargas
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•	Contêiner – entorpecentes – investigação crimi-
nal – interesse público – desunitização – pecu-
liaridade – não liberação  .................. 17/1253, 180

contrato

•	Contrato – transporte marítimo – responsabili-
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contribuição previDenciária

•	Contribuição previdenciária – base de cálculo – 
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 .......................................................... 15/1122, 189
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– fato gerador .................................... 15/1123, 189

•	 ICMS – importação – pessoa natural – fins co-
merciais ............................................. 15/1124, 190

•	 ICMS – importação de equipamento – EC 
33/2001 – contribuinte – inexigibilidade do tri-
buto – possibilidade ........................... 14/1041, 172

•	 ICMS – importação por conta e ordem de ter-
ceiros – capacidade contributiva – configu-
ração ................................................. 17/1264, 185

•	 ICMS – imunidade – importação – instituição
de assistência social ........................... 15/1125, 190

•	 ICMS – PIS/Cofins-importação – inconstitucio-
nalidade – base de cálculo ................ 18/1330, 184

•	O ICMS na Importação de Bens Destinados 
ao Ativo Permanente de Instituições de Educa-
ção sem Finalidades Lucrativas para Emprego 
em Seus Escopos Institucionais (Luiz Fernando
Mussolini Júnior) ...........................................14/208

•	Sujeito Ativo e Sujeito Passivo do ICMS nas Ope-
rações de Importação (Luciano Garcia Miguel)
 .....................................................................14/117

icms-importação

•	O ICMS-Importação nas Operações Realiza-
das por Não Contribuinte Habitual do Imposto 
(Pessoa Física ou Jurídica Não Contribuinte do 
ICMS). Análise da Jurisprudência do Tribunal 
de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo e 
dos Tribunais Superiores (STJ e STF) (German
Alejandro San Martín Fernández) ..................15/131

importação

•	 Importação – pagamento – perdimento – im-
possibilidade ..................................... 18/1333, 185

•	 Importação – pena de perdimento – decla-
ração de recolhimento do tributo – ausência
 .......................................................... 18/1334, 185

•	 Importação – retenção de mercadorias – laudo 
– exigência ........................................ 15/1126, 190

•	 Importação de mercadoria – descrição errô-
nea na DI – novo licenciamento – anuência da 
Anvisa – importação ao desamparo de LI –
embaraço à fiscalização – multas ...... 15/1127, 191

•	 Importação de mercadoria – proibição relati-
va – princípio da insignificância – evasão fiscal
– inaplicabilidade .............................. 14/1043, 173

importação frauDuLenta

•	Conflito de competência – Multa referente à 
importação fraudulenta de cigarros – Natureza 
não tributária (TRF 4ª R.) .................... 18/1314, 171



22 .....................................................................................................................................................RDM – ÍNDICE GERAL (Vols. 13 a 18)

importação por conta e orDem

•	 Importação por conta e ordem – Cofins – 
PIS/Pasep – IPI – incidência – suspensão – ina-
plicabilidade ...................................... 14/1043, 173

imposto De importação

•	Base de cálculo – valoração aduaneira – uso da
marca – pagamento – não inclusão .......13/976, 181

•	Drawback – competência para fiscalização –
SRF .......................................................13/977, 181

•	 II – redução a zero – aeronave – uso agrícola –
registro (RAB) – exame probatório ..... 18/1331, 184

•	 II – ZFM – Suframa – incentivos fiscais – Resolu- 
ção nº 099/82 .................................... 18/1332, 184

•	 Imposto de importação – admissão temporária 
– tributação proporcional – requisito – processo 
produtivo – provimento ..................... 14/1044, 175

•	 Imposto de importação – aplicação de alí-
quota em vigor no momento do desembaraço
 .......................................................... 14/1045, 175

•	 Imposto de importação – classificação fiscal – 
erro – PIS/Cofins-Importação – desqualificação 
de certificados ................................... 16/1192, 148

•	 Imposto de importação – importação – pena 
de perdimento – ocultação do sujeito passivo – 
dano ao Erário ................................... 16/1193, 149

•	 Imposto de importação – pena de perdimento – 
preço inferior – DI – fraude ................ 16/1194, 149

•	Origem, disponibilidade e transferência dos re-
cursos – não comprovação – interposição frau-
dulenta de terceiros – dano ao erário – presun-
ção legal ...............................................13/978, 181

imposto De renDa

•	Tributário – Não incidência do imposto de ren-
da sobre as importâncias pagas a título de con-
versão em pecúnia de férias não gozadas por 
trabalhador avulso (STJ) ..................... 16/1166, 130

imposto sobre a importação

•	 Imposto sobre a Importação – decadência – re-
visão aduaneira – dolo, fraude ou simulação –
Portaria MF nº 187/1993 .................... 14/1046, 176

imposto sobre proDutos inDustriaLizaDos

•	 Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 
– equiparação do importador – incidência
 .......................................................... 17/1265, 186

•	 Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – 
importador – equiparação  ................. 17/1266, 186

imuniDaDe recÍproca

•	 Imunidade recíproca – rescisória – dispositi-
vos constitucionais e legais – violação – ine-
xistência ...............................................18/1307, 79

incênDio

•	Falta de condições de navegabilidade (unsea-
worthy) – incêndio – comandante do navio sem 
conhecimento para utilização de equipamen-
to de combate a incêndio  ....................17/1229, 84

•	 Insumo – produtos intermediários – crédito fiscal 
– utilização – importação – drawback – ICMS
– isenção – provimento .........................13/981, 182

•	 IPI – vendas – fim específico – exportação – in-
cidência tributária – suspensão – possibilidade
 .............................................................13/982, 183

•	Mercadorias – falta de rotulagem – apreensão 
– pena de perdimento – Ripi – destruição – 
admissibilidade .....................................13/983, 183

•	Naufrágio – perda total – responsabilidade
 .............................................................13/979, 182

•	Resgate – naufrágio – responsabilidade .. 13/980, 182

infrações ambientais

•	Administrativo – Multa minorada na sentença 
de 1º grau – Inocorrência de nulidade do ter-
mo de autuação – Princípio da especialidade 
– Responsabilidade objetiva no direito admi-
nistrativo, mesmo nos casos de infrações am-
bientais – Lei nº 9.960/2000 – Princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade – Não provi-
mento dos recursos (TRF 2ª R.) .......... 18/1312, 154

ingriD zaneLLa anDraDe campos e 
mariana De siqueira

•	Direito Ambiental Marítimo: uma Análise das 
Licenças Ambientais e dos Royalties do Petróleo
 .......................................................................14/70

instaLação portuária

•	 Instalação portuária – autorização de uso – au-
sência de licitação – nulidade – provimento
 .......................................................... 15/1128, 191

•	 Instalação portuária – autorização de uso – au-
sência de licitação – nulidade – provimento
 .............................................................15/1082, 68

instaLação portuária De uso púbLico

•	 Instalação portuária de uso público – alfande-
gamento – fiscalização – atividades extraor-
dinárias – despesas administrativas – ressarci-
mento – impossibilidade .................... 18/1335, 186



RDM – ÍNDICE GERAL (Vols. 13 a 18) .....................................................................................................................................................23 
instaLações portuárias

•	Áreas e instalações portuárias – arrendamen-
to – aprovação do quarto estágio – ciência à 
autoridade competente .........................18/1303, 73

•	 Instalações portuárias – terminais de uso pri-
vativo – ato normativo e contrato de adesão
 .............................................................15/1083, 68

interposição frauDuLenta

•	 Interposição fraudulenta – dano ao Erário – pena 
de perdimento da mercadoria – inaplicabili-
dade – conversão em multa – importação por 
conta e ordem de terceiro – presunção legal
 .......................................................... 14/1047, 177

ipi

•	 IPI – bitributação – não configuração – não cu-
mulatividade – isonomia  ................... 17/1267, 186

•	 IPI – crédito prêmio – exportação – comprova-
ção – indispensabilidade ................... 14/1048, 177

•	 IPI – dano ao Erário – valor aduaneiro – merca-
doria entregue a consumo ou não seja locali-
zada .................................................. 16/1195, 150

•	 IPI – desembaraço aduaneiro – bitributação – 
estabelecimento importador .............. 18/1336, 186

•	 IPI – desembaraço aduaneiro – estabelecimento 
comercial importador ........................ 18/1337, 186

•	 IPI – GATT – produto similar – demonstração 
de pagamento – ausência – desembaraço adua-
neiro – legalidade .............................. 15/1129, 191

•	 IPI – Importação – bens para uso próprio – usuá-
rio final – incidência .......................... 18/1338, 186

•	 IPI – Importação – bens para uso próprio – 
usuário final – não incidência ............ 18/1339, 187

•	 IPI – importação para uso próprio – incidência 
– impossibilidade – pessoa não contribuinte – 
princípio da não cumulatividade ....... 15/1130, 192

•	 IPI – isenção – helicópteros – importação – 
isenção .............................................. 16/1196, 150

•	 IPI – pagamento indevido – desembaraço adua- 
neiro – declaração de importação – compen-
sações ................................................ 16/1197, 150

•	 IPI – revenda de produtos estrangeiros – fato ge- 
rador .................................................. 17/1268, 187

iptu

•	Arrendatária – IPTU – imunidade recíproca – taxa 
de remoção de lixo – serviço específico e di-
visível – legitimidade do lançamento ... 15/1102, 179

•	Arrendamento – IPTU – exploração econômica 
do imóvel – imunidade recíproca – impedi-

mento – Municípios – intervenção de terceiro –
indeferimento .................................... 15/1099, 178

•	Arrendamento – IPTU – imunidade recíproca – 
intervenção de terceiro – assistência – indeferi-
mento ................................................ 15/1100, 178

•	 IPTU – arrendamento portuário – Codesp – pa-
trimônio da União – imunidade recíproca en-
tre os entes – aplicabilidade  .............. 17/1269, 188

•	 IPTU – imunidade da União – arrendatário – 
animus domine – ausência – imunidade – não
cobertura ........................................... 16/1198, 151

•	 IPTU – taxa de limpeza – imunidade – socie-
dade de economia mista – impossibilidade
 .......................................................... 18/1340, 187

•	 IPTU e taxa do lixo – arrendamento portuário
– Ilegalidade ...................................... 14/1049, 177

irpJ

•	 IRPJ – preço de transferência – PRL – frete e se-
guro – importador .............................. 16/1200, 151

irrf

•	 IRRF – software de prateleira – uso próprio –
movimentação por rede ..................... 16/1199, 151

isps coDe

•	 ISPS Code – taxas – cobrança – provimento
 .......................................................... 15/1131, 192

iss

•	 ISS – exportação de serviços – resultados no
exterior .............................................. 15/1132, 193

•	 ISSQN – ISS – limites territoriais – definição em 
lei – local do fato gerador – competência arre-
cadatória – definição  ........................ 17/1270, 188

issqn

•	 ISSQN – não incidência – atracação de navio
 .......................................................... 14/1051, 178

ivan furtaDo Junior

•	Regras para a Pesca na ZEE Brasileira .............14/32

ives ganDra Da siLva martins

•	Armadores Estrangeiros que se Reembolsam das 
Despesas com Operadores Portuários de Embar-
cadores e Consignatários (THC e Outras) – ISS 
é Pago pelos Operadores – Ilegalidade da Le-
gislação do Município de Manaus que Preten-
de Cobrar ISS no Reembolso de Tais Despesas 
com as Operações já Incididas pelo Referido
Tributo – Parecer ..........................................15/214



24 .....................................................................................................................................................RDM – ÍNDICE GERAL (Vols. 13 a 18)

l

Laércio cruz uLiana Junior e 
heroLDes barh neto

•	Portos Secos e Falta de Perspectiva sobre a Lei 
de Modernização dos Portos: Necessidade de 
Estabelecer um Novo Marco Regulatório ..........18/9

Liberação De contêiner

•	Administrativo e processual civil – Recurso es-
pecial – Ação cominatória – Liberação de con-
têiner locado, no qual se encontram mercadoria 
apreendidas pela aduana – Acórdão recorrido 
que extingue ação, sem resolução do mérito, 
com apoio no art. 267, VI, do CPC – Legitimidade
ativa ad causam da locatária (STJ) ...... 16/1164, 121

Liberação De mercaDoria

•	Tribunal Regional Federal da 1ª Região
 .......................................................... 18/1311, 151

Lisbete gomes arauJo

•	O Termo de Ajuste de Conduta no Âmbito da 
Regulação do Setor Portuário ........................14/192

Livre prática

•	Livre prática – greve de servidores – vistoria 
sanitária – realização – certificado – emissão – 
possibilidade ..................................... 18/1341, 188

•	Livre prática – vigilância sanitária – greve de 
servidores – direito ao certificado – provimento
 .......................................................... 16/1201, 151

•	Livre prática – vigilância sanitária – greve de 
servidores – expedição do certificado – natu-
reza essencial – princípio da continuidade do 
serviço público – concessão .............. 16/1202, 152

Luciano garcia migueL

•	Sujeito Ativo e Sujeito Passivo do ICMS nas 
Operações de Importação .............................14/117

Luiz fernanDo mussoLini Júnior

•	O ICMS na Importação de Bens Destinados ao 
Ativo Permanente de Instituições de Educação 
sem Finalidades Lucrativas para Emprego em 
Seus Escopos Institucionais ...........................14/208

M

maria augusta paim

•	O Caso “Ara Libertad” ..................................13/210

mariana De siqueira e 
ingriD zaneLLa anDraDe campos

•	Direito Ambiental Marítimo: uma Análise das 
Licenças Ambientais e dos Royalties do Petróleo
 .......................................................................14/70

maxweeL suLÍvan Durigon meneghini

•	Da Inaplicabilidade da Lei nº 4.860/1965 aos 
Trabalhadores Portuários Avulsos .................18/112

•	Da Não Incidência de Contribuição Previden- 
ciária sobre as Férias e Terço Constitucional de 
Férias Pagas aos Trabalhadores Portuários Avulsos
 .......................................................................16/68

meDiDa provisória

•	Medida provisória – projeto de lei de con-
versão – processo legislativo – alegação de
nulidade ...............................................18/1308, 84

meio ambiente

•	Meio ambiente – derramamento de ácido sulfú-
rico – atividade pesqueira – interrupção – res-
ponsabilidade objetiva – danos morais verifica-
dos – redimensionamento .................. 18/1342, 188

•	Meio ambiente – derramamento de óleo – 
dano – falta de comprovação – indenização – 
desprovimento ................................... 18/1343, 189

•	Meio ambiente – Iphan – licenciamento con-
cedido – estudos realizados – novo diagnóstico
– exigência – impossibilidade ............ 16/1203, 153

mercaDoria apreenDiDa

•	Mercadoria apreendida – situação que autoriza-
dora – comprovação – ausência ........ 14/1051, 178

mercaDoria estrangeira

•	Mercadoria estrangeira – manifesto de carga – 
referência da mercadoria importada – ausência 
– boa-fé – demonstração – ausência de dano ao 
Erário – pena de perdimento – inaplicabilidade
 .......................................................... 14/1052, 178

mercaDorias importaDas

•	Mercadorias importadas – apreensão – desuni-
tização – liberação dos contêineres – acessorie-
dade – inexistência  ........................... 17/1271, 189

métoDo De vaLoração aDuaneira

•	Método de valoração aduaneira – métodos – 
AVA – desclassificação ...................... 16/1204, 153

miLene correa zereK capraro

•	Aspectos Destacados sobre o Direito do Traba-
lho no Petróleo Brasileiro .............................16/172



RDM – ÍNDICE GERAL (Vols. 13 a 18) .....................................................................................................................................................25 
moDaLiDaDe fob

•	Modalidade FOB – empresa exportadora – 
embarque – mercadoria – ilegitimidade ativa 
 .......................................................... 18/1344, 190

moDaLiDaDes De importação e seus efeitos 
tributários

•	Agravo regimental no agravo de instrumen-
to – Tributário – ICMS – Importação – Sujeito 
ativo – Estado-membro onde estiver situado o 
domicílio ou o estabelecimento do destinatário 
da mercadoria – Art. 155, § 2º, inciso IX, alí-
nea a, da Constituição Federal – Ação rescisó-
ria – Pressupostos – Limites da coisa julgada 
– Matéria infraconstitucional – Ofensa reflexa – 
Decisão que se mantém por seus próprios funda-
mentos (STF) .........................................16/1153, 33

•	Cofins – back to back – compra e venda – in-
gresso físico – receita ............................16/1154, 41

•	 ICMS – importação – local do fato gerador – 
domicílio do importador – legitimidade passiva
do Secretário de Estado da Fazenda ......16/1155, 41

•	 ICMS – importação de equipamentos – imuni-
dade tributária ......................................16/1156, 41

•	 ICMS – importação indireta – sujeito ativo 
– estado do destinatário – destinatário final
 .............................................................16/1157, 41

•	 ICMS – importação por conta e ordem – im-
portação realizada em outro Estado – despacho
aduaneiro .............................................16/1158, 41

•	 ICMS – importação por encomenda – porto lo-
calizado em outro Estado – falta de pagamen-
to do ICMS – importação ao Fisco paulista –
crédito indevido ...................................16/1159, 42

•	 Importação por Conta e Ordem de Terceiros: 
Teoria e Prática (Eduardo Navarro Bezerra) ......16/9

•	“Importação por Encomenda” e “Importação 
por Conta e Ordem” – Os Efeitos Fiscais de Cada 
Qual Segundo o Tribunal de Impostos e Taxas de 
São Paulo (Adolpho Bergamini) ......................16/18

•	 IPI – drawback – modalidade de suspensão – 
créditos na exportação – prorrogação de prazo
 .............................................................16/1161, 42

•	 IPI – drawback – pagamento a vista – glosa de 
créditos – parcelamento ........................16/1162, 42

•	 Isenção – drawback – Cadin – ADIn 1.454/DF
 .............................................................16/1160, 42

mônica pimenta JúDice

•	A Natureza Jurídica do Contrato de Afretamento 
por Viagem e Seus Desdobramentos Tributários
 .......................................................................13/27

muLta

•	Multa – recinto aduaneiro – contêiner ou veícu-
lo contendo mercadoria ..................... 18/1345, 190

mutsuo asano fiLho

•	O Brasil e a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não 
Regulamentada – INN ......................................14/9

N

naufrágio

•	Danos materiais e morais – responsabilidade
civil solidária – possibilidade ................13/984, 184

•	Morte de passageiro – responsabilidade civil – 
fiscalização – negligência – dever de indenizar
 .............................................................13/985, 187

•	Naufrágio – poluição ambiental – pescador – 
indenização – danos morais – possibilidade
 .......................................................... 16/1205, 153

•	Pane mecânica – deriva – responsabilidade
 .............................................................13/988, 190

•	Pena de perdimento – Taxa Siscomex – AFRMM
– manutenção da cobrança ...................13/989, 190

•	Perda total – responsabilidade ..............13/986, 188

•	Responsabilidade – não transferência de pro-
priedade – não comunicação de acidente
 .............................................................13/987, 189

navegação

•	Navegação – passe de saída – pagamento de 
autuações condicionamento – possibilidade
 .......................................................... 18/1346, 191

navegação De cabotagem

•	A Navegação de Cabotagem no Brasil: Caracte-
rísticas, Problemas e Soluções (Fernando Antônio 
Correia Serra) ..................................................17/86

navegação fLuviaL

•	Navegação fluvial – auto de infração – embar-
cação – falta de registro – multa – razoabili-
dade – proporcionalidade  ................. 17/1272, 189

•	Navegação fluvial – auto de infração – embar-
cação – falta de registro – multa – razoabilida-
de – proporcionalidade  ..................... 17/1273, 190

•	Navegação fluvial – desmembramento de 
comboio – comandante do comboio – multa e 
suspensão do certificado de habilitação – lega-
lidade ................................................ 17/1274, 191

•	Navegação fluvial – desmembramento de com-
boio – comandante do comboio – multa e sus-
pensão do certificado de habilitação – legalidade
 .......................................................... 18/1347, 191

•	Navegação fluvial – infração – repetição do in-
débito – recolhimento indevido – inexistência
– improcedência  ............................... 17/1275, 191



26 .....................................................................................................................................................RDM – ÍNDICE GERAL (Vols. 13 a 18)

•	Navegação fluvial – transbordo de combustível 
– normas – descumprimento – crime ambiental
 .......................................................... 18/1348, 192

neLson speranza fiLho

•	Pirataria Marítima Moderna ............................13/79

norman a. martÍnez gutiérrez

•	Limitação da Responsabilidade Civil Relativa 
ao Transporte de Passageiros e Suas Bagagens 
por Via Marítima: Convenção de Atenas 2002
 .......................................................................13/95

•	Nuevos Límites Globales para la Responsabi-
lidad Nacida de Reclamaciones de Derecho 
Marítimo .......................................................17/211

normas gerais De Direito tributário

•	Normas gerais de direito tributário – preço 
de transferência – PRL – ajuste pela IN SRF
243/2002 ........................................... 16/1206, 154

o

ogmo

•	OGMO – ilegitimidade passiva – operadores 
portuários – ausência de chamamento – res-
ponsabilidade solidária ...................... 15/1133, 195

•	OGMO – legitimidade passiva – operadores 
portuários – solidariedade – trabalhador por-
tuário avulso – vale-transporte – igualdade
 .......................................................... 18/1349, 193

•	OGMO – ilegitimidade passiva – reestruturação 
operacional – descontos – recurso de revista – 
agravo – desprovimento ..................... 15/1134, 195

•	OGMO – tomador do serviço – solidariedade 
 .......................................................... 14/1054, 179

operação portuária

•	Operador portuário – ato administrativo – cre-
denciamento – ausência de licitação – anula-
ção – descabimento – superveniência da Lei 
nº 8.630 – continuidade da prestação do serviço
 .......................................................... 16/1207, 154

•	Operação portuária – ineficiência comprovada 
– inadimplemento parcial – indenização pro-
porcional – possibilidade  .................. 17/1276, 192

•	Operação portuária – trabalhador – União – 
legitimidade passiva – previsão constitucional
– uso de tripulação – possibilidade  ... 17/1277, 192

osvaLDo agripino De castro Junior

•	Breves Notas sobre a Limitação da Responsabi-
lidade Civil no Transporte Marítimo de Merca-
dorias ...............................................................17/9

osvaLDo agripino De castro Junior e 
aLexanDre pinto caLaes

•	Possibilidades e Limites dos Princípios da Ra-
zoabilidade e da Proporcionalidade nas Medi-
das de Defesa Comercial ................................14/93

osvaLDo agripino De castro Junior e 
renato roDrigues Da siLva

•	Breves Notas sobre a Limitação da Responsabi-
lidade Civil no Transporte Marítimo de Cargas 
Perigosas e Substâncias Nocivas à Luz da Con-
venção HNS 2010 ..........................................15/95

oto saLgues

•	Atraso na Entrega das Mercadorias em Relação 
ao Conhecimento de Embarque ....................18/108

p

pauLo henrique cremoneze

•	Agente Marítimo e Transportador Marítimo: 
uma Relação Negocial Diferenciada e Especial 
– A Possibilidade de Se Responsabilizar Civil-
mente o Agente Marítimo, Subsidiária ou Solida-
riamente, pelos Danos e Prejuízos Provocados
pelo Transportador Marítimo ..........................16/96

•	Do Código de Defesa do Consumidor: Aspec-
tos Relevantes ao Direito Marítimo e ao Direito 
do Seguro .......................................................18/88

pena De perDimento

•	Aduaneiro – pena de perdimento – isenção
cota – desproporcionalidade .............. 15/1094, 175

•	Embargos infringentes – Tributário – Desemba-
raço aduaneiro – Aplicação da pena de perdi-
mento por abandono de mercadoria – Legali-
dade – Dano ao erário – Valoração aduaneira 
– Inexistência de irregularidades (TRF 2ª R.)
 .............................................................13/943, 116

•	Pena de perdimento – importação de mercado-
rias – subfaturamento – apuração ...... 14/1054, 180

pesca

•	Ambiental – pesca com petrecho proibido – 
infração ambiental – equipamento e embarca- 
ção – apreensão – princípio da proporcionali-
dade – liberação  ............................... 17/1242, 173

•	Pesca – crime ambiental – Lei nº 9.605/1998 – 
crime formal – perigo abstrato – dano concreto
ao meio ambiente – desnecessidade .....14/1013, 65

•	Pesca – período da piracema – crime ambiental 
– Lei nº 9.605/1998 – IN 116/2006 do Ibama 
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– pesca predatória – degradação à fauna – com-
provação – condenação ........................14/1014, 66

pesca iLegaL

•	Pesca ilegal – sociedade pesqueira – embarca-
ção – propriedade – responsabilidade – danos
materiais – cabimento ...........................14/1015, 66

pesca profissionaL

•	Pesca profissional – atividade legal – Decreto-
-Lei nº 221/67 – restrição – prazo indetermina-
do – art. 4º da Portaria nº 1/98 do Ibama/MG
– ilegalidade .........................................14/1016, 67

pesca proibiDa

•	Pesca – Camarão – Período proibido – Ação
penal (TRF 3ª R.) ...................................13/944, 126

pirataria

•	Pirataria Marítima Moderna (Nelson Speranza 
Filho) ..............................................................13/79

pis/cofins

•	Creditamento – impossibilidade – Reporto –
aplicabilidade .......................................13/992, 192

•	Exigibilidade – suspensão – vendas – ZFM –
possibilidade ........................................13/990, 191

•	 Isenção – incentivo – exportações indiretas –
não aplicabilidade ................................13/991, 191

•	Plataforma – fato da navegação – óbito de
funcionário – origem fortuita ................13/993, 193

•	Prova pericial – dispensabilidade – Princípio da 
Persuasão Racional ou do Livre Convencimento 
Motivado – indeferimento .....................13/994, 193

•	Queda na água – morte – perda de estabilidade
– imprudência ......................................13/995, 194

•	Regime aduaneiros – admissão temporária – 
prorrogação a destempo – multa – incidência –
legalidade .............................................13/996, 194

pis/cofins importação

•	PIS/Cofins importação – base de cálculo – inclu-
são do ICMS – descabimento  ............ 17/1278, 192

pis-importação

•	PIS-Importação e Cofins-Importação – impor-
tação – princípio da insignificância – descami-
nho versus contrabando ..................... 18/1350, 194

pis-importação e cofins-importação

•	PIS-importação e Cofins-importação – GATT 
 .......................................................... 17/1279, 193

pLataforma De petróLeo

•	Sentenças estrangeiras contestadas – Contratos 
de compra, conversão, adaptação e seguro da 
Plataforma de Petróleo p-36 – Tramitação de 
processo no Brasil – Ato homologatório – Au-
sência de óbice – Homologação requerida pe-
los réus no processo original – Citação válida 
– Comprovação dispensada – Princípio solve et 
repete – Natureza de ordem pública – Ausência 
– Apreciação do mérito – Impossibilidade – Ho-
mologação – Deferimento (STJ) .......... 14/1019, 140

poLuição ambientaL

•	Poluição ambiental – condição de pescador – 
comprovação – danos materiais e morais – di-
minuição da pesca – prejuízo parcial – impos-
sibilidade do exercício da atividade – abalo 
psíquico – provimento  ...................... 17/1280, 194

•	Poluição ambiental – vazamento de óleo com-
bustível – pesca – exercício da atividade – im-
possibilidade – danos materiais e morais – provi-
mento ...................................................14/1017, 67

porto organizaDo

•	Porto organizado – convênio de delegação – 
denúncia – reversão de bens – dação em paga-
mento – União – Antaq – aquiescência prévia – 
desnecessidade .................................. 18/1352, 195

•	Porto organizado – extensão da poligonal do 
porto – valor da causa em relação ao valor 
dos imóveis afetados – valor simbólico – im-
possibilidade  .................................... 17/1281, 194

portos

•	Portos – sistema de planejamento do setor por-
tuário – entraves – determinações .........15/1084, 69

portos secos

•	Portos Secos e Falta de Perspectiva sobre a Lei de 
Modernização dos Portos: Necessidade de Esta-
belecer um Novo Marco Regulatório (Heroldes 
Barh Neto e Laércio Cruz Uliana Junior) ...........18/9

portuário

•	Portuário – arrendamento – IPTU – imunidade 
tributária – reconhecimento ............... 14/1055, 180

praticagem

•	Praticagem – ISS – ação anulatória – art. 273 do
CPC – suspensão da exigibilidade...... 14/1056, 182

preço De transferência

•	Preço de transferência – IRPJ – IN/SRF 243/2002 
– ilegalidade – inexistência  ............... 17/1282, 195
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prestação De serviços

•	Afretamento – prestação de serviços – contrato
– consumo combustível – excesso ..... 15/1095, 175

princÍpios Da razoabiLiDaDe

•	Possibilidades e Limites dos Princípios da Razoa-
bilidade e da Proporcionalidade nas Medidas de 
Defesa Comercial (Osvaldo Agripino de Castro 
Junior e Alexandre Pinto Calaes) .....................14/93

prisciLa gonçaLves De castro

•	Limitação da Responsabilidade Civil Relativa 
ao Transporte de Passageiros e Suas Bagagens 
por Via Marítima: Convenção de Atenas 2002
 .......................................................................13/95

processo aDministrativo

•	Processo administrativo – penalidade de multa –
decadência/prescrição – provimento ....18/1309, 86

processo aDministrativo contencioso

•	A Análise de Processo Administrativo Conten-
cioso após Renúncia de Empresa Brasileira de 
Navegação na Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários – Antaq (Fábio Gustavo Alves de Sá)
 .....................................................................15/208

processo concorrenciaL

•	Acompanhamento do 1º estágio das concessões 
de áreas e instalações localizadas nos portos 
organizados de Santos, Belém, Santarém, Vila 
do Conde e terminais de Outeiro e Miramar – 
Inconsistências e ausência de fundamentação 
de diversas premissas adotadas nos estudos de 
viabilidade – Falhas nos estudos de concorrên-
cia, na estrutura tarifária, na estimativa de in-
vestimentos e nos parâmetros de desempenho 
– Determinações corretivas – Condicionantes 
para publicação do processo concorrencial – 
Recomendações – Ciência (TCU) ..........18/1300, 33

Q

questões reLevantes à pesca no brasiL

•	 International Tribunal for the Law of the Sea
 .............................................................14/1008, 43

•	O Brasil e a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não 
Regulamentada – INN (Mutsuo Asano Filho) ....14/9

•	Política de Arrendamento de Embarcações Pes-
queiras (Camila Helena da Silva Camilo) ........14/16

•	Regras para a Pesca na ZEE Brasileira (Ivan
Furtado Junior) ................................................14/32

r

refLexões sobre o novo marco reguLatório Do 
setor privaDo

•	Aviso nº 24/SEP/PR ...............................15/1080, 44

•	O Novo Cenário Jurídico dos Terminais de Uso 
Privado (Felipe de Assis Serra) ........................15/24

•	O Novo Regime Jurídico dos Arrendamentos 
Portuários (Benjamin Caldas Gallotti Beserra) ...15/9

regimes aDuaneiros

•	Regimes aduaneiros – admissão temporária – 
Repetro – prestação de garantia – IN RFB 1.361/
2013 – exigência  .............................. 17/1283, 195

renato roDrigues Da siLva e 
osvaLDo agripino De castro Junior

•	Breves Notas sobre a Limitação da Responsabi-
lidade Civil no Transporte Marítimo de Cargas 
Perigosas e Substâncias Nocivas à Luz da Con-
venção HNS 2010 ..........................................15/95

renovação De frete Da marinha mercante

•	A Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Adi-
cional de Renovação de Frete da Marinha Mer-
cante (Ronaldo Manzo) ...................................14/87

repetro

•	Aspectos da Coexistência (em uma Mesma Em-
barcação) entre o Registro Especial Brasileiro e
o Repetro (Rodrigo Figueira Silva) ...................13/65

•	Repetro – importação – admissão temporária –
bens usados ....................................... 16/1208, 156

reporto

•	Reporto – transferência de bens – estabeleci-
mentos habilitados – mesma finalidade – ad-
missibilidade  .................................... 17/1284, 195

resenha LegisLativa

•	Ato Declaratório nº 1, de 22 de Fevereiro de 
2013 .............................................................13/249

•	 Instrução Normativa Ibama nº 16, de 26 de
Agosto de 2013 ............................................17/231

•	Medida Provisória nº 612, de 4 de abril de 2013
 .....................................................................14/235

•	Portaria nº 404, de 28 de dezembro de 2012 14/223

•	Portaria nº 53, de 1º de Outubro de 2013 .....17/244

•	Portaria nº 52, de 1º de Outubro de 2013 .....17/243

•	Portaria nº 51, de 1º de Outubro e 2013 .......17/242
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•	Portaria nº 50/TM, de 1º de Outubro de 2013

 .....................................................................17/240

•	Resolução nº 2.922 – Antaq, de 4 de Junho 
de 2013 ........................................................16/223

•	Resolução nº 2.921 – Antaq, de 4 de Junho 
de 2013 ........................................................16/215

•	Resolução nº 2.920 – Antaq, de 4 de Junho 
de 2013 ........................................................16/205

•	Resolução nº 2.919 – Antaq, de 4 de Junho
de 2013 ........................................................16/196

responsabiLiDaDe civiL

•	A Responsabilidade Civil do Operador Portuário 
perante o Proprietário da Carga, pelas Avarias 
Desta, e perante Terceiros Estranhos ao Contra-
to de Operação Portuária (Bernardo Henrique
Campos Queiroga) ..........................................13/51

•	Responsabilidade Civil dos Despachantes 
Aduaneiros nos Contratos de Seguro Profis-
sional – (E&O) Errors & Ommissions (Demes 
Britto) ...........................................................18/127

responsabiLiDaDe civiL no transporte marÍtimo

•	Breves Notas sobre a Limitação da Respon-
sabilidade Civil no Transporte Marítimo de 
Cargas Perigosas e Substâncias Nocivas à Luz 
da Convenção HNS 2010 (Osvaldo Agripino 
de Castro Junior e Renato Rodrigues da Silva)
 .......................................................................15/95

responsabiLiDaDe tributária

•	Responsabilidade tributária – regime adua-
neiro especial de trânsito aduaneiro – roubo
 .......................................................... 16/1209, 157

retenção Da carga

•	Retenção da carga – retenção do conheci-
mento de carga – pagamento do frete – even-
tuais sobre-estadia – condicionantes – ilicitude
 .......................................................... 15/1136, 196

retenção De container

•	Retenção de container – mercadoria abandonada 
– art. 24, parágrafo único, da Lei nº 9.611/1998 
– desunitização – possibilidade ......... 18/1353, 197

retenção De mercaDoria

•	Retenção de mercadoria – transporte marítimo 
internacional – depósito – armazém – obriga-
ção de fazer – despachante aduaneira – ilegiti-
midade .............................................. 15/1136, 196

roDrigo bruneLLi machaDo

•	 Imposto de Renda Retido na Fonte no Afreta-
mento de Plataformas Marítimas .....................13/33

roDrigo figueira siLva

•	Aspectos da Coexistência (em uma Mesma Em-
barcação) entre o Registro Especial Brasileiro
e o Repetro .....................................................13/65

ronaLDo manzo

•	A Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Adi-
cional de Renovação de Frete da Marinha Mer-
cante ..............................................................14/87

royaltieS

•	Royalties – hidrocarbonetos – instalações de 
embarque e desembarque – destino dos equi-
pamentos – Municípios beneficiados ... 17/1285, 196

S

samir KeeDi

•	Hidrovia e o Brasil de Sempre ......................18/212

sauLo machaDo gomes

•	Limitação de Responsabilidade do Transpor-
tador Marítimo de Cargas nas Regras de Haia, 
Haia-Visby, Hamburgo e Roterdã ...................17/33

segurança Da navegação

•	Administrativo – Segurança da navegação 
– Hidrovia Tietê-Paraná – Auto de infração – 
Transposição de ponte – Desmembramento de 
comboio – Dever inobservado – Subsunção ao 
art. 23, VIII, do Decreto nº 2.596/1998 – Ido-
neidade do tipo – Presunção de veracidade e 
legitimidade do ato administrativo – Bis in idem 
– Inocorrência – Valor da multa – Razoabilida-
de e proporcionalidade – Motivação suficiente
(TRF 3ª R.) ......................................... 15/1092, 160

secex

•	Secex – incentivos fiscais – similaridade – pro-
duto nacional – produto importado – requisitos
legais ................................................. 18/1354, 198

seguro

•	Seguro – ação regressiva – embarcação – culpa 
do condutor – dever de cautela – indenização 
devida ............................................... 14/1057, 183

•	Seguro – ação regressiva – responsabilidade 
civil – agente de carga – operador portuário – 
solidariedade ..................................... 18/1355, 198

•	Seguro – ação regressiva – transportadora – 
certificado de vistoria particular – armazém 
portuário – Decreto nº 1.102/1903 – prescrição
trimestral ........................................... 18/1356, 199
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•	Seguro – operador portuário – armazém – car-
ga avariada – responsabilidade civil – danos 
materiais – despesas de salvamento – dever de
indenizar – configuração ................... 18/1357, 199

seguro obrigatório

•	Seguro obrigatório – embarcações de esporte e 
recreios – Delegado da Capitania dos Portos – 
legitimidade ad causam – Resolução nº 9/1992 
da Susep – princípios constitucionais da isono-
mia e da capacidade contributiva – violação
 .......................................................... 16/1210, 158

serviço De vigiLância

•	Serviço de vigilância – guarda portuária – com-
petência – administração do porto organizado 
– remuneração – tarifas  ..................... 17/1286, 196

serviço portuário

•	Serviço portuário – capatazia – registro no 
OGMO– desnecessidade ................... 18/1358, 199

serviços De armazenagem

•	Serviços de armazenagem – responsabilidade
do exportador .................................... 14/1058, 183

•	Serviços de armazenagem – responsabilidade
do exportador .................................... 14/1059, 183

serviços portuários

•	Serviços portuários – embarcações estrangei-
ras – pagamento por residente no exterior – ISS 
– incidência ....................................... 18/1359, 201

•	Serviços portuários – taxa de segregação – situa-
ção - fática – análise – necessidade ... 18/1360, 201

setor portuário

•	O Termo de Ajuste de Conduta no Âmbito da 
Regulação do Setor Portuário (Lisbete Gomes
Araujo) .........................................................14/192

siscomex

•	Siscomex – declaração de importação – meio 
eletrônico – duplicidade de débitos – multa e ju-
ros – descabimento ............................ 14/1060, 183

•	Siscomex – requisitos – preenchimento – habi-
litação ............................................... 17/1287, 197

sobreestaDia

•	Danos colaterais – free time – cobrança
 .............................................................13/997, 194

•	Prescrição – multimodalidade – BL .......13/998, 197

•	Sobreestadia – conhecimento de transporte – 
erro no preenchimento – responsabilidade do 

transportador – descarregamento – atraso – des-
conto do período – possibilidade ....... 14/1061, 184

•	Sobreestadia – contêiner – contrato de trans-
porte marítimo – importadora – responsabi-
lidade  ............................................... 16/1211, 158

•	Sobreestadia – costume – palavra escrita – des-
necessidade ....................................... 14/1062, 184

•	Sobreestadia de contêiner – cobrança – emis-
são de duplicata – compra e venda mercantil a 
prazo – prestação do serviço – ausência – can-
celamento .......................................... 16/1212, 159

•	Sobreestadia de contêiner – cobrança – prazo 
prescricional decenal – art. 205 do CC – apli-
cabilidade .......................................... 16/1213, 160

•	Sobreestadia de contêiner – cobrança – pres-
crição ânua – art. 22, Lei nº 9.611/1998 – ana-
logia – aplicabilidade ........................ 16/1214, 161

•	Sobreestadia de contêiner – consignatária da 
carga – responsabilidade – caso fortuito ou for-
ça maior – excludente de ilicitude – provas – 
prescindibilidade ............................... 16/1215, 161

•	Sobreestadia de container – prazo prescricional 
anual – art. 449, inciso III, do Código Comer-
cial – termo inicial – devolução dos contêineres
 .......................................................... 14/1064, 185

•	Sobreestadia de contêiner – prestação de ser-
viços – transporte marítimo – prazo prescricio-
nal – art. 22 da Lei nº 9.611 – inaplicabilidade
 .......................................................... 16/1216, 161

•	Sobre-estadia – fiscalização aduaneira – reti-
rada do contêiner – legitimidade exclusiva do 
transportador marítimo – omissão – inadmissi-
bilidade ............................................. 15/1137, 196

•	Sobre-estadia – liberação aduaneira – entra-
ves – caso fortuito – força maior – inocorrência 
– termo de devolução – contrato de adesão – 
vício de consentimento – inexistência 15/1138, 197

•	Sobre-estadia – prescrição ânua – ocorrência
 .......................................................... 15/1139, 197

•	Sobreestadia – termo de responsabilidade –
pactuação – pagamento devido ......... 14/1063, 184

•	Terminal portuário – licenciamento ambien-
tal – Ibama – competência – conflito federativo
 .............................................................13/999, 200

sobre-estaDia

•	Sobre-estadia – Agente marítimo – consig-
natária – legitimidade – cobrança – prazo 
prescricional ânuo ............................. 18/1361, 201

•	Sobre-estadia – cobrança – agente de carga – 
legitimidade – prescrição o trienal – provimento
 .......................................................... 18/1362, 201

•	Sobre-estadia – prazo prescricional – Lei  
nº 9.611/1998 – art. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967
 – inaplicabilidade ............................. 18/1363, 202
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t

tap

•	TAP – fixação e homologação – competên-
cia – previsão legal – antiga Lei dos Portos
nº 8.630/1993 – direito intertemporal .. 17/1288, 198

tarifa De armazenagem

•	Tarifa de armazenagem – mercadorias importa-
das – suspeita de fraude – apreensão – pagamen-
to – responsabilidade da União – inexistência
 .......................................................... 18/1364, 202

tarifa portuária

•	Tarifa portuária – natureza – preço públi-
co – prescrição – cobrança – possibilidade
 .......................................................... 18/1365, 202

•	Tarifa portuária – preço público – custo do 
serviço – Lei nº 8.630/1993 – aplicabilidade
 .............................................................15/1085, 71

tcu

•	TCU – multa – edital de concorrência – cláu-
sula restritiva de competitividade – violação à 
Lei nº 8.666/1993 – responsabilidade – lega-
lidade ................................................ 18/1366, 202

terminaL De passageiro

•	Terminal de passageiro – adaptação de arma-
zém – acessos para deficientes – necessidade 
– individualização da composição dos custos – 
necessidade ..........................................18/1310, 86

terminaL graneLeiro

•	Terminal graneleiro – suspensão das ativida-
des – instalação de sistema antipoluição – pro- 
cessual – assistência de sindicato à empresa-ré 
– impugnação – descabimento – direito à assis-
tência – manutenção ......................... 16/1219, 163

terminaL marÍtimo

•	TCU – terminal marítimo – arrendamento – con-
corrência – irregularidades – processual – des-
pacho com valor decisório – agravo conhecido
 .......................................................... 16/1218, 162

•	Terminal marítimo – construção – dano am-
biental – atividade pesqueira – obstrução da 
superfície aquática – dificuldade de navega-
ção – indenizatórias – competência – conexão
 .......................................................... 15/1140, 197

terminaL portuário

•	Terminal portuário – arrendamento – compe-
tência – Justiça Estadual ..................... 17/1289, 200

•	Terminal portuário – bem de uso especial – ex-
ploração – transferência – licitação .......15/1087, 72

•	Terminal portuário – Resolução nº 55 da An-
taq – Competência Obrigatória – Justiça Fede-
ral – litígios – concessionário e usuário – União 
– falta de interesse ............................. 17/1290, 200

•	Terminal portuário – uso misto – cargas de ter-
ceiros – provimento ..............................15/1088, 75

terminais privativos

•	Terminais privativos – estrutura portuária da 
União – utilização – ato administrativo – cláusulas 
contratuais – efeitos ..............................15/1086, 71

thc2

•	THC2 – contêineres – serviços de segregação e 
entrega – cobrança – contrapartida – cabimento
 .............................................................15/1089, 75

trabaLhaDor avuLso

•	Trabalhador avulso – acidente fatal – existência 
de perigo – operadora portuária – responsabili-
dade civil – danos morais – aumento – impos-
sibilidade ........................................... 17/1291, 201

•	Trabalhador avulso – férias em dobro – impos-
sibilidade – matéria infraconstitucional – RE –
impossibilidade ................................. 16/1220, 163

trabaLhaDor avuLso não portuário

•	Trabalhador avulso não portuário – Leis nºs 
8.630/1993 e 9.719/1998 – analogia – sindicato 
– tomador de serviços – solidariedade – inapli-
cabilidade .......................................... 16/1221, 163

trabaLhaDor avuLso portuário

•	Tributário – Adicional de Indenização do Tra-
balhador Avulso Portuário – AITP – Constitucio-
nalidade em relação ao operador portuário – In-
constitucionalidade do Decreto nº 1.035/1993, 
que impõe a obrigação de recolhimento tam-
bém ao importador, exportador ou consignatá-
rio das mercadorias importadas ou a exportar 
– Precedentes (TRF 3ª R.) ................... 14/1018, 132

trabaLhaDor marÍtimo

•	Trabalhador marítimo – acidente de trabalho – 
morte do empregado – responsabilidade civil
da empregadora ................................. 15/1141, 197

•	Trabalhador marítimo – acidente de trabalho 
– nexo causal – abono anual – possibilidade
 .......................................................... 15/1142, 198

trabaLhaDor portuário

•	Acordo coletivo – intervalo interjornada – redu-
ção – previsão legal – excepcionalidade – não
verificação – nulidade da cláusula ..... 13/1000, 203

•	Adicional de indenização ao trabalhador por-
tuário – vinculação a fundo por lei – sujeito
passivo .............................................. 17/1240, 173
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•	Avulso – adicional de risco – extensão – impossi-
bilidade ............................................. 13/1002, 204

•	Avulso – horas extras – intervalo interjornadas – 
divergência jurisprudencial – não configuração
 .......................................................... 13/1003, 204

•	Avulso – OJ 384 da SDI-1 do TST – cancelamen-
to – prescrição bienal – incidência – hipóteses
 .......................................................... 13/1004, 205

•	Horas extras – base de cálculo – GIP – não inte-
gração – provimento .......................... 13/1001, 204

•	Trabalhador portuário – adicional de indeniza-
ção – débitos de PIS, Cofins, IRPJ e IPI – vigência 
da Lei nº 9.430/1996 – prévio requerimento –
 compensação – possibilidade ........... 16/1222, 164
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legatária de serviço portuário – IPTU – imuni-
dade recíproca ................................... 22/1622, 163

•	Competência jurisdicional – improbidade ad-
ministrativa – Companhia Docas – empresa 
de economia mista – Justiça Comum Estadual
 .......................................................... 24/1780, 195

competência

•	Análise Jurídica sobre a Competência para Ce-
lebração dos Contratos de Uso Temporário, de 
Passagem, de Cessão de Uso Não Onerosa ou 
Onerosa e de Autorização de Uso, de Acor-
do com a Regência Normativa Ditada pela 
Lei nº 12.815/2013 (Benjamin Caldas Gallotti 
Beserra e Felipe de Assis Serra) .......................19/77

conhecimento De embarque

•	Conhecimento de embarque – erro na emis-
são – demora no desembaraço – custos de ar-
mazenamento – responsabilidade objetiva da 
transportadora  .................................. 19/1406, 136

•	Conhecimento de embarque – porto de pas-
sagem – custos de armazenagem – importa-
dora – responsabilidade  .................... 19/1407, 137

•	Conhecimento de embarque – preenchimen-
to equivocado – responsabilidade da inter- 
mediadora – transporte marítimo internacio-
nal – redistribuição do processo – compe-
tência ................................................ 23/1703, 167

conhecimento De transporte marÍtimo

•	Conhecimento de transporte marítimo – co-
nhecimento de carga – bill of Lading – empresa 
transportadora – contrato de transporte inter-
nacional – posse ou propriedade – devolução 
– carga abandonada – transferência de proprie-
dade .................................................. 20/1475, 191

conhecimentos De cargas

•	Multa – ausência de informações – conhecimen-
tos de cargas – obrigações fiscais – prazo mínimo 
– embarcação – agente marítimo – obrigação – 
denúncia espontânea – ineficácia ...... 20/1496, 205

conselho De autoriDaDe portuária

•	Conselho de autoridade portuária – operadores 
portuários – pré-qualificação – normas da ad-
ministração – ilegalidades – questões já apre-
ciadas – extinção ............................... 20/1476, 191

construção

•	Construção – área de mangue –licença ambien-
tal – necessidade – Lei Estadual nº 997/1976 
– Lei Federal nº 6.938/1981 – irregularidade 
das atividades – dano ambiental irrecuperável –
compensação .................................... 19/1408, 138

contêineres

•	Contêineres – desunitização – devolução ao 
transportador marítimo – despesas – autoridade 
administrativa – responsabilidade – impossi-
bilidade ............................................. 20/1477, 192

•	Dano à carga – alteração na qualidade – refri-
geração dos contêineres .................... 24/1782, 196

contrato De afretamento

•	Agência marítima – contrato de afretamento – 
responsabilidade subsidiária .................23/1681, 59
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•	Cide – contrato de afretamento – plataformas 

de petróleo – prestação de serviços de produ-
ção e prospecção – natureza dos pagamentos
para fins tributários ...............................23/1682, 59

•	Contrato de afretamento – afretadora – excesso 
de consumo de combustível – compensação –
desconto unilateral – impossibilidade  ..23/1683, 59

•	Contrato de afretamento – contrato de regula-
rização e operação da embarcação – rescisão 
– impossibilidade de entrega da embarcação 
– cabimento de multa contratual – tutela ante-
cipada – impossibilidade – dilação probatória –
necessidade ....................................... 23/1704, 168

•	Contrato de afretamento – execução de título 
extrajudicial – penhora – embargos à execução
– efeito suspensivo ............................. 23/1705, 168

•	Contrato de afretamento – medida cautelar 
– pagamento de serviço não prestado – provi-
mento ................................................ 20/1478, 193

•	Contrato de afretamento – regime de admissão 
temporária – Repetro – transferência de proprie-
dade – inocorrência – ICMS sobre a importação 
– EC 33/2001 – irrelevância ............... 24/1781, 195

•	 ICMS – contratos de afretamento de embar-
cação – não incidência – cláusulas contratu-
ais – interpretação – óbice da Súmula nº 5/STJ
 .............................................................23/1684, 60

•	 ICMS – transporte de petróleo e derivados – 
contrato de afretamento marítimo – locação 
da embarcação tripulada – imposto – não inci-
dência ..................................................23/1685, 60

•	 IRPJ – omissão de receitas – lançamento – prova 
de existência da receita – necessidade – em-
barcações afretadas – empresas estrangeiras – 
glosa de despesas – individualização – necessi-
dade .....................................................23/1686, 61

•	 ISS – afretamento de embarcação – cobrança –
ilegitimidade .........................................23/1687, 61

•	 ISSQN – agenciamento marítimo – afretamen-
to – modalidades – agenciamento – corretagem 
ou intermediação – tributo – ilegalidade da
exigência ..............................................23/1688, 62

•	Penhora de navio – execução – contrato de 
afretamento – penhora sobre faturamento como 
medida excepcional .......................... 22/1656, 183

•	Regime de admissão temporária – contrato de 
afretamento – tempo certo – Repetro – habili-
tação – prorrogação – possibilidade......23/1689, 63

•	Vistos temporários – trabalhadores estrangeiros 
– restrição – RN 72/2006 – espécies de embar-
cações – distinção – navegação de apoio marí-
timo – inaplicabilidade .........................23/1690, 64

contrato De arrenDamento

•	Contrato de arrendamento – ilegalidades – 
improbidade administrativa – compe tência
 .......................................................... 21/1552, 161

contrato De transporte

•	Contrato de transporte – ação de cobrança – 
despesas com aluguel de container e frete – as-
sinatura de termo de responsabilidade pelos pa- 
gamentos em outra demanda – dever de inde-
nizar .................................................. 22/1623, 163

•	Contrato de transporte – matéria de compe-
tência da Vara Empresarial da Comarca do Rio 
de Janeiro .......................................... 22/1624, 163

•	Contrato de transporte – pessoa física – falha na 
prestação de serviço – responsabilidade civil
– danos materiais e morais – CDC ..... 22/1625, 164

•	Contrato de transporte marítimo internacional 
– conhecimento de embarque juntado com a 
petição inicial na versão original em língua es-
trangeira – possibilidade de juntada posterior da 
tradução juramentada com a réplica – manu-
tenção do contraditório ..................... 22/1626, 165

contrato De transporte marÍtimo

•	Contrato de transporte marítimo – devolução 
dos contêineres – free time – cerceamento de
defesa – livre convencimento do juízo 23/1706, 169

contratos marÍtimos

•	Autonomia da Vontade nos Contratos Marítimos 
Internacionais de Transporte de Mercadorias e 
Sua Aplicação no Direito Brasileiro (Gerson Luis 
Lima Ramos) .................................................24/107

contratos portuários e segurança JurÍDica com 
o aDvento De legislação superveniente

•	Auto de infração – ANP – delegação de com-
petência – multa – legalidade ...............21/1529, 41

contribuições sociais previDenciárias

•	Contribuições sociais previdenciárias – receita 
bruta (CPRB) – exclusão da base de cálculo – 
construção – reparos – embarcações – equipara-
ção – exportação  .............................. 20/1480, 194

créDitos De pis e cofins

•	Créditos de PIS e Cofins – despesas aduanei-
ras – regime não cumulativo – impossibilidade
de dedução  ....................................... 21/1553, 164

D

Dano ambiental

•	Apelações em ação civil pública objetivando a 
responsabilização por dano ambiental decor-
rente do derramamento de óleo combustível nas 
águas do estuário do porto de Santos/SP – Agra-
vo retido não conhecido – Preliminar de ilegi-
timidade de parte afastada – Responsabilidade 
objetiva da empresa ré, à luz do art. 14, § 1º, da 
Lei nº 6.938/1981, perfeitamente recepcionada 
pelo art. 225 da CF – Teoria do risco integral 
– Indenização fixada sob observância dos prin-
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cípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
– Precedentes – Incidência de juros a partir da 
data do evento poluidor – Súmula nº 54 do STJ 
– Não incidência de honorários advocatícios – 
Precedentes do STJ, dando inteligência ao art. 18 
da Lei nº 7.347/1985 (TRF 3ª R.) ........ 24/1770, 163

•	Apelações em ação civil pública objetivando a 
responsabilização por dano ambiental decor-
rente do derramamento de óleo combustível 
marítimo “MF 380” nas águas do estuário do 
Porto de Santos/SP – Prova incontestável do 
evento danoso, ocorrido durante o procedimen-
to de transferência da substância perigosa para 
a embarcação pertencente à empresa-ré – Res-
ponsabilidade objetiva da empresa ré, à luz dos 
arts. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, perfeitamen-
te recepcionada pelo art. 225 da CF – Teoria do 
risco integral – Indenização fixada sob observân-
cia dos princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade – Precedentes – Incidência de juros 
a partir da data do evento poluidor – Súmula 
nº 54 do STJ – Não incidência de honorários 
advocatícios – Precedentes do STJ, dando inteli-
gência ao art. 18 da Lei nº 7.347/1985 – Recurso 
da União Federal parcialmente provido – Recur-
sos do Ministério Público Federal, do Ministé-
rio Público Estadual e da empresa-ré (adesivo), 
desprovidos – Remessa necessária (dada como 
interposta) improvida (TRF 3ª R.) ....... 22/1617, 138

•	Dano ambiental – ilegitimidade ativa – cons-
trução de porto – desapropriação – justa e pré-
via indenização – dano moral – inocorrência
 .......................................................... 24/1783, 196

Decisão

•	Decisão (STF) ..................................... 21/1543, 153

Declaração De importação

•	Aduaneiro e tributário – declaração de importa-
ção – irregularidade formal – multa – retenção 
da mercadoria – desproporcionalidade – pros-
seguimento do despacho aduaneiro – possibi-
lidade ................................................ 22/1621, 162

Decreto

•	Decreto nº 8.257, de 29 de Maio de 2014 ....22/229

Demurrage

•	A Natureza Jurídica e a Prescrição da Demurra-
ge à Luz da Jurisprudência (Fernando Augusto
Frank de Almeida Alves) .................................24/87

•	Demurrage – ação – prazo prescricional quin-
quenal – termo a quo – data da devolução dos
cofres ................................................. 19/1409, 138

•	Demurrage – ação cobrança – documentos ap-
tos à comprovação da efetiva sobre-estadia de
contêiner ........................................... 22/1627, 167

•	Demurrage – CDC – inaplicabilidade  24/1784, 196

•	Demurrage – cobrança – cláusula FOB –
NVOCC – responsabilidade ............... 21/1554, 165

•	Demurrage – cobrança – prazo prescricional 
ânuo – inaplicabilidade ..................... 19/1410, 139

•	Demurrage – cobrança – transporte marítimo 
– multimodalidade – prazo prescricional ânuo
– possibilidade ................................... 19/1411, 140

•	Demurrage – contrato de transporte marítimo 
– ação de cobrança – prescrição – inaplicabili-
dade .................................................. 22/1628, 168

•	Qual é a Natureza Jurídica do Demurrage? 
(Ronaldo Manzo) ............................................21/93

Denúncia espontânea

•	A Caracterização do Instituto da Denúncia Es-
pontânea no Direito Aduaneiro. Da Exclusão 
da Sanção Decorrente do Descumprimento 
de Obrigação Acessória (Luciano Bushatsky 
Andrade de Alencar e Erica Carneiro Pereira 
de Oliveira Silva) ............................................23/72

Descaminho

•	Descaminho – art. 334 do CP – denúncia – re-
jeição – princípio da insignificância – apli-
cabilidade .......................................... 19/1412, 140

Desembaraço

•	Processual civil e tributário – regularidade fiscal 
– mercadoria isenta de imposto – desembaraço 
– exigência de CND – retenção de mercadoria 
– mecanismos legais para concessão de isen-
ção – quitação de tributos e contribuições pre-
videnciárias – princípio da legalidade 22/1659, 184

Desembaraço aDuaneiro

•	Administrativo – Mandado de segurança – Limi-
nar satisfativa – Mercadoria importada – Desem-
baraço aduaneiro – Serviço essencial – Greve 
servidores públicos – Dano a terceiro – Impos-
sibilidade (TRF 1ª R.) ......................... 21/1538, 107

•	Administrativo e tributário – processo adminis-
trativo fiscal posterior ao desembaraço adua-
neiro, que conclui pela errônea classificação da 
mercadoria, a qual fora importada sob a vigên-
cia do Decreto nº 91.030/1985 – acórdão recor-
rido que consigna ter havido correta descrição 
da mercadoria e a ausência de prejuízo ao Fis-
co, entendendo, assim, pela insubsistência do 
auto de infração – precedentes no STJ 22/1620, 162

•	Boa-fé – desembaraço aduaneiro – aquisição 
de mercadoria já importada – bem perecível –
liberação de mercadoria – caução ..... 24/1778, 194

•	Caução – estipulação contratual – devolução 
– multas tributárias – mercadoria retida e libe-
rada pela RFB – desembaraço aduaneiro – pres-
tação de serviços  .............................. 24/1779, 195

•	Concessão de medida liminar com fins de: 
d.i.) reconhecer a existência das nulidades ma-
teriais contempladas no procedimento fiscal 
combatido, tornando-o nulo de pleno direito, 
mantendo-se hígidas as condições para con-
tinuidade e conclusão do desembaraço adua-
neiro (TRF 4ª R.) ................................ 19/1392, 121
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•	Desembaraço aduaneiro (TRF 4ª R.) .. 22/1618, 155

•	Desembaraço aduaneiro – bens importados ob-
jetos de arrendamento mercantil – regime de 
admissão temporária sem opção de compra –
entendimento do STF ......................... 21/1555, 166

•	Desembaraço aduaneiro – carga – registro de 
manifesto – Siscomex – ausência – pena de 
perdimento – inaplicabilidade – princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade – fraude – 
ausência de indícios – substituição da pena – le-
galidade ............................................. 21/1556, 167

•	Desembaraço aduaneiro – importação – mer-
cadoria – fatura comercial – retenção – pena 
de perdimento – recolhimento dos tributos 
incidentes – ausência de prejuízo ao Erário
 .......................................................... 19/1413, 140

•	Desembaraço aduaneiro – mercadorias – ale-
gação de fraude – procedimento especial de 
controle aduaneiro – pena de perdimento
 .......................................................... 21/1557, 167

•	Desembaraço aduaneiro – pena de perdimento 
– aquisição de boa-fé – liberação – assinatura 
de termo de fiel depositário – despesas de arma-
zenagem – recinto alfandegado ......... 20/1482, 196

•	Desembaraço aduaneiro – procedimento espe-
cial de fiscalização – IN SRF 228/2008 – moti-
vação – fundados indícios – fraude – obrigato-
riedade – habilitação – importação – exportação 
– limites e sujeições – conferência aduaneira 
– canal cinza – prazo até 180 dias – justifica-
tiva necessária – impossibilidade de interpre-
tações amplas e de generalização de situações
 .......................................................... 20/1483, 196

•	Desembaraço aduaneiro – procedimento es-
pecial de fiscalização – retenção – mercadoria 
– IN RFB 1.169/2011 – legitimidade – interposi-
ção fraudulenta de terceiro – suspeitas – efetivo 
importador – submissão às normas especiais 
de controle do comércio externo – liberação 
da mercadoria – inexistência de previsão nor-
mativa – possibilidade – caução – perecimento 
– despesas – princípio da privação dos bens e 
devido processo legal ........................ 20/1484, 197

•	 Importação – desembaraço aduaneiro – re-
visão aduaneira – art. 638 do Decreto  
nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) – des-
classificação fiscal – possibilidade – auto de in-
fração – presunção de veracidade, legitimidade e 
legalidade  ......................................... 24/1799, 206

•	Países integrantes da União Europeia – merca-
dorias – ingresso – desembaraço aduaneiro – 
declaração sumária de entrada – novos custos 
– FOB – vendedor/comprador – ônus – expor-
tador .................................................. 20/1499, 207

Desembarque De mercaDorias

•	Desembarque de mercadorias – avaria – rela-
ção de consumo – inversão do ônus da prova
 .......................................................... 23/1707, 169

Desestatização portuária

•	Desestatização portuária – Santos – irregu-
laridades – determinações e recomendações
 .......................................................... 24/1785, 197

Desiree perón e gustavo brigagão

•	Regras sobre Importação para Repetro Geram In-
segurança Jurídica para as Empresas Que Atuam
no Setor ............................................................22/9

Despacho aDuaneiro

•	Despacho aduaneiro – mandado de segurança 
– ato administrativo – desunitização de cargas – 
prazo – devolução de contêineres – art. 24 da Lei  
nº 9.611/1998 e art. 642 do Decreto nº 6.759/2009
– remessa desprovida ......................... 24/1786, 197

Despesas portuárias

•	Despesas portuárias – reembolso – livros in-
fantis – classificação tarifária – enquadramento
 .......................................................... 22/1629, 168

Direito aDuaneiro

•	Direito aduaneiro – fiscalização e desemba-
raço aduaneiro em terminal portuário – des-
locamento de agentes da receita federal – im-
possibilidade ..................................... 23/1708, 169

Direito internacional Do mar

•	Estado Sem Litoral: uma Análise Através do 
Direito Internacional do Mar (Ingrid Zanella 
Andrade Campos e Franklin José Silva Neto)
 .....................................................................22/210

Direito marÍtimo

•	Direito marítimo – agenciamento – representa-
ção comercial – base de cálculo – indenização
 .......................................................... 19/1414, 141

•	O Projeto de Lei do Novo Código Comercial e 
o Direito Marítimo: Análise Crítica à Emenda 
nº 56 – O Perigo da Emenda nº 56 para o Direi-
to e para a Economia Brasileiros: a Inconstitu-
cionalidade e a Ilegalidade Parciais da Emenda 
nº 56: Breve Estudo a Respeito de Alguns Pon-
tos Polêmicos e um Alerta Grave à Sociedade
Brasileira (Paulo Henrique Cremoneze) ..........23/84

Dragagem

•	Dragagem – descarte oceânico – licenciamento 
ambiental – irregularidade – avaliação ambien-
tal integrada – vícios – suspensão das atividades 
– inadequação – retomada ................. 24/1788, 199

•	Dragagem – direito de exigir pagamento – obri-
gação de pagar – beneficiários – solidarieda-
de passiva .......................................... 23/1709, 170

Drawback

•	Drawback – previsão em edital – licitação in-
ternacional – inexigibilidade – contradição 
dos motivos do ato anulatório do benefício 
– nulidade da decisão ........................ 24/1789, 200
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•	Tributário – drawback – duplicidade dos atos 
concessórios, um para cada insumo – desne-
cessidade de recolhimento dos tributos exigí-
veis na importação (TRF 1ª R.) ..............19/1389, 97

E

eca

•	ECA – direito à saúde – medicamentos – im-
portação – bloqueio de valor – quantia exce-
dente – ressarcimento ........................ 19/1415, 141

eDuarDo serra rossigneux vieira e 
felipe De assis serra

•	Segurança Jurídica nos Contratos Administrati-
vos Relativos às Autorizações para a Exploração 
de Terminais de Uso Privado com o Advento
de Legislação Superveniente ...........................21/25

eliezé bulhões De carvalho e 
clauDio ribeiro huguet

•	O Potencial da Rede Hidroviária Acriana para 
Integração Regional Acre-Amazonas e a Ca-
racterística Complementar entre os Modais Ro-
doviário e Aquaviário no Acre ......................20/237

embarcação

•	Administrativo – apelação e remessa necessá-
ria – Anvisa – infração sanitária no interior de 
embarcação – inexistência de responsabilidade 
do agente marítimo – precedentes (TRF 2ª R.)
 .......................................................... 19/1390, 102

embarque De mercaDorias

•	Embarque de mercadorias – procedimentos fis-
cais prévios – multa – ressarcimento – conces-
sionária administradora do porto – fiscalização 
– dever legal – responsabilidade ........ 24/1790, 201

enchimento Do reservatório

•	Enchimento do reservatório – mudança da clas-
sificação da área – embarcação – pedido de 
readaptação ....................................... 20/1485, 198

entreposto aDuaneiro

•	Entreposto aduaneiro – recinto alfandegado – 
autorização – liberação das mercadorias – im-
possibilidade ........................................22/1605, 50

•	Entreposto aduaneiro – restrição do veículo im-
portado – depósito do IPI – razões insuficientes 
para o deferimento do pedido de levantamento 
da restrição ...........................................22/1606, 50

•	Regime de entreposto aduaneiro – procedimen-
to especial de fiscalização – IN SRF 228/2002 
– exigência de garantia para liberação da merca-
doria – recurso da União provido .........22/1613, 55

entreposto inDustrial

•	Regime de entreposto industrial – isenção – 
arts. 3º, inciso II, e 150, inciso I, da CF/1988 

– parte das mercadorias podem ser destinadas 
ao consumo – regime distinto do drawback
 .............................................................22/1614, 55

erica carneiro pereira De oliveira silva

•	A Caracterização do Instituto da Denúncia Es-
pontânea no Direito Aduaneiro. Da Exclusão 
da Sanção Decorrente do Descumprimento de
Obrigação Acessória .......................................23/72

estacionamento

•	Estacionamento – áreas privadas – cobrança de 
tarifa – extinção – estacionamentos rotativos – 
diferença – pátios reguladores – funções espe-
cíficas – declaração de não sujeição – impossi-
bilidade ............................................. 24/1791, 201

estaleiro

•	Estaleiro – descumprimento contratual – incom-
petência absoluta – juízo empresarial – direito 
marítimo ............................................ 20/1486, 198

exportação

•	Exportação – embargos à execução – ausência da 
comprovação da exportação – redução/relevação 
de multa – faculdade do julgador ...... 23/1710, 170

extravio De carga

•	Extravio de carga – responsabilidade do transpor-
tador – extensão – conhecimento de embarque
 .......................................................... 24/1792, 202

F

felipe De assis serra

•	A Ilegalidade da Previsão do Artigo 10 da Reso-
lução nº 2.389-Antaq e a Possibilidade da Co-
brança da Armazenagem Adicional Diretamente
do Exportador .................................................24/25

felipe De assis serra e 
benJamin calDas gallotti beserra

•	Análise Jurídica sobre a Competência para Ce-
lebração dos Contratos de Uso Temporário, de 
Passagem, de Cessão de Uso Não Onerosa ou 
Onerosa e de Autorização de Uso, de Acor-
do com a Regência Normativa Ditada pela
Lei nº 12.815/2013 .........................................19/77

felipe De assis serra e 
eDuarDo serra rossigneux vieira

•	Segurança Jurídica nos Contratos Administrati-
vos Relativos às Autorizações para a Exploração 
de Terminais de Uso Privado com o Advento de 
Legislação Superveniente ................................21/25

fernanDo augusto frank De almeiDa alves

•	A Natureza Jurídica e a Prescrição da Demurrage
à Luz da Jurisprudência ..................................24/87
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fiscalização

•	Fiscalização – comércio exterior – apuração 
de irregularidades – liberação de mercadoria 
importada – exigência fiscal de garantia – cons-
titucionalidade – legalidade ............... 19/1416, 142
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•	Acidente – passageiro – desembarque – relação 
de consumo – responsabilidade civil objetiva
 .......................................................... 29/2154, 200

aciDEntE ambiEntal

•	Acidente ambiental – indenização – navio 
Vicuña – proprietárias da carga – responsabili-
zação – impossibilidade – nexo causal – inexis-
tência ................................................ 27/2002, 195

a cobrança pEcuniária como rEtribuição pEla 
utilização DE Espaços sobrE águas públicas: 
portos E assEmElhaDos

•	A Gestão dos Espaços Físicos em Águas Públicas 
da União e a Portaria SPU nº 404, de 2012 (An-
dré Luís Pereira Nunes e Auto da Cruz Oliveira)
 .........................................................................30/9

•	A Legalidade da Portaria SPU nº 404/2012 na 
Cobrança pelo Uso do Espelho D’Água pelos 
Terminais Portuários de Uso Público e Privado
(Eduardo Nunes Sene) .....................................30/25

•	ADI – Art. 10 da Lei nº 12.058/2009 – cessão – 
bens de uso comum do povo – rito – art. 12 da Lei 
nº 9.868/1999 – adoção – informações –
manifestação da AGU e da PGR ...........30/2213, 57

•	Declaração de inconstitucionalidade – dispositi-
vos – Portaria nº 24/2011 – Portaria nº 404/2012 
– petição inicial – aditamento – relevância da
matéria constitucional ..........................30/2214, 57

•	Exploração de terminal portuário – empresa 
privada – autorização – observância das caute-
las de praxe – ausência – conhecimento – au-
diência – razões de justificativa – rejeição, em
parte .....................................................30/2215, 58

•	Mandado de Segurança – autorização da An-
taq – Ato jurídico perfeito – Ameaça – bens da 
União – mar territorial – SPU – gestão – exer-
cício do poder-dever – desequilíbrio financeiro 
– inocorrência – segurança – denegação – ape-
lação – provimento ...............................30/2216, 58

•	Manifestação na Íntegra (PGR) ..............30/2212, 41

•	Ocupação de solo urbano – transmissão de ener-
gia elétrica – cobrança municipal – ilegalidade
 .............................................................30/2217, 59

•	Retribuição pecuniária – preço público – termo 
de permissão de uso de bem público – passa-
gem de cabos pelo subsolo – caráter negocial 
característico do preço público – inexistência 
– cobrança – pressupostos fático-jurídicos –
competência tributária – ausência ........30/2218, 59

•	Retribuição pecuniária mensal – “taxa” – co-
brança – uso de vias públicas – solo, subsolo e 
espaço aéreo – instituição por decreto municipal 
– poder de polícia ou serviço público – ausência 
– preço público – serviço público – inexistência 
 .............................................................30/2219, 60

•	Solo urbano – instalação de postes – instituição 
de taxa de licença – art. 155, § 3º, da CF/1988
– impossibilidade – precedente .............30/2220, 61
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•	Taxa de ocupação do solo – logradouros pú-
blicos – solo ou subsolo – empresa de energia 
elétrica – natureza tributária da exação instituí- 
da como taxa – ilegitimidade – provimento do
recurso .................................................30/2222, 62

•	Uso das vias públicas – remuneração mensal – 
instituição por lei municipal – natureza jurídica 
– preço público – cobrança – impossibilidade
 .............................................................30/2221, 61

aDicional DE risco portuário

•	Orientação Jurisprudencial nº 316 da SDI-1 do
TST .................................................... 25/1856, 191

aDicional DE tarifa portuária

•	Adicional de tarifa portuária – hipóteses – mer-
cadorias importadas ou exportadas – navega-
ções de longo curso – exclusões – cobrança
– procedência .................................... 26/1927, 189

aDolpho bErgamini

•	Algumas Reflexões Relativas ao ICMS Vincu-
lado à Importação .............................................28/9

aDuanEiro

•	Aduaneiro – ação anulatória – auto de infração
– IN RFB 800/2007 – provimento ...... 29/2155, 200

•	Aduaneiro – liberação de contêiner – existência 
autônoma – mercadoria retida – liberação con-
dicionada à expressa declaração de perdimento 
da mercadoria – ausência de pena de perdimen-
to – prematuridade – possibilidade de iniciar o 
desembaraço aduaneiro – reconhecimento do 
domínio do importador ...................... 28/2079, 155

•	Aduaneiro – liberação de contêiner – unidade 
de carga distinta – desunitização – devolução 
– jurisprudência do STJ e do TRF da 3ª Região
 .......................................................... 30/2228, 150

•	Aduaneiro – mercadoria estrangeira – ausência 
de documentação – pena de perdimento do veí-
culo transportador – coisa julgada ..... 28/2080, 156

•	Aduaneiro – pena de perdimento – Imposto de 
Importação – fato gerador – ocorrência – isenção
– benefício fiscal ................................ 29/2156, 202

afrEtamEnto

•	Afretamento – obrigação de fazer – rescisão 
contratual – entrega da posse – custos da an-
coragem – responsabilidade .............. 29/2157, 202

•	 ICMS – admissão de recurso extraordinário – 
matéria infraconstitucional – exame de provas 
– impossibilidade ............................... 25/1857, 191

•	 ICMS – pedido de tutela antecipada – questão 
controvertida – ausência de verossimilhança 
das alegações – necessidade de cognição exau-
riente ................................................. 25/1858, 192

afrEtamEnto DE Embarcação

•	Afretamento de embarcação – casco nu – ISS – 
natureza da atividade – recurso extraordinário
– ofensa reflexa – inviabilidade .......... 30/2229, 150

afrmm
•	AFRMM – base de cálculo – Lei nº 10.983/2004 

– componentes do frete – despesas portuá-
rias – manipulação da carga – desestiva – ca-
bimento ............................................. 28/2081, 157

agEntE marÍtimo

•	A Responsabilidade Jurídica do Agente Maríti-
mo no Brasil e nos Estados Unidos (Fernanda 
Gueiros Bernardes) .......................................27/130

•	Agente marítimo – responsabilidade – ausência 
– embarcação estrangeira – entrada irregular 
de estrangeiro no país – multa administrativa
 .......................................................... 30/2230, 150

•	Agente marítimo – responsabilidade tributária – 
inocorrência ...................................... 29/2158, 203

•	Transportador – armador – irregularidade na
embarcação – responsabilidade ......... 25/1859, 192

agravo DE instrumEnto

•	Fortesolo Serviços Integrados Ltda. e ou-
tra – recurso de revista – deserção – arguição 
de prescrição bienal – equivalência à exclu-
são da lide para fins de aplicação da Súmula  
nº 128/III/TST – precedentes – decisão denega-
tória – manutenção ............................ 25/1860, 193

alEJanDro iglEsias-campos

•	Marine Spatial Planning Towards Blue Growth .29/9

alExanDrE m. mazzEr

•	 Interface Técnica e Legal no Planejamento Es-
pacial Marinho: Considerações sobre a Espa-
cialização de Dados .......................................29/44

ambiEntal

•	Ambiental – balsa móvel – auto de infração – 
ordem de embargo – dever de fiscalização – po-
der de polícia – Lei nº 11.516/2007 – compe-
tência de fiscalização ........................ 28/2082, 157

•	Ambiental – derramamento de óleo – estuário de 
Santos – responsabilidade objetiva – teoria do ris-
co integral – indenização – fórmula da Cetesb –
não aplicação .................................... 30/2231, 151

•	Ambiental – licenciamento urbanístico – sus-
pensão – empreendimento de armazenamen- 
to e transbordo de combustíveis e líquidos in-
flamáveis – Porto de Paranaguá ......... 27/2003, 195

anDré luÍs pErEira nunEs

•	A Gestão dos Espaços Físicos em Águas Públi
cas da União e a Portaria SPU nº 404, de 2012 .. 30/9

Antidumping

•	Direitos antidumping – Resolução nº 41/2001/
Camex – sobretaxa ao imposto de importa-
ção – perdimento em processo administrati-
vo fiscal – levantamento do valor depositado 
à disposição do juízo  ........................ 26/1936, 196

anvisa

•	Administrativo – Mandado de segurança – Anvi-
sa – Infração sanitária em embarcação – Agen-
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te marítimo – Inexistência de responsabili-
dade – Sentença mantida (TRF 1ª R.) . 26/1924, 151

apoio marÍtimo

•	Apoio marítimo – trabalho – proporcionalidade 
entre brasileiros e estrangeiros – descumprimento 
– art. 3º, I da RN 72/2006 – multa contratual – sus-
pensão – impossibilidade ................... 29/2159, 203

aprEEnsão DE carga

•	Apreensão de carga – retenção de contêiner –
Lei nº 9.611/1998 – impossibilidade .. 28/2083, 157

aprEEnsão DE mErcaDoria

•	Apreensão de mercadoria – falsidade documen-
tal – processo administrativo – conclusão – pe-
na de perdimento .............................. 27/2004, 195

armazEnagEm

•	Liberação de mercadorias importadas – pre-
tensão – cerceamento de defesa – inocorrência
 .......................................................... 25/1861, 194

arrEnDamEnto

•	Arrendamento – atividade portuária – autori-
zação da Antaq – contratação sem prévia lici-
tação – suposta inexigibilidade – terreno loca-
lizado em área residencial – plano diretor do 
município – prorrogação de licenças – permis-
são – determinação ao poder concedente para
a obtenção de novo local .................. 28/2084, 158

•	Arrendamento – condições mínimas de na-
vegabilidade – acesso aquaviário – licitação 
– previsão – inexecução – fato da administra-
ção – compensação financeira – inexigibilidade
 .......................................................... 27/2005, 196

•	Arrendamento – retirada de equipamento – ma-
nutenção ........................................... 27/2006, 198

arrEnDamEnto DE árEa portuária

•	Arrendamento de área portuária – vigência 
– ação de improbidade administrativa – foro
competente ........................................ 30/2232, 153

arrEnDamEnto mErcantil

•	Contrato de cessão – Portobrás e CDRJ antes 
da extinção (Lei nº 8.029/1990) – posterior 
aditivo – pedido de assistência da União – re-
messa do feito para a Justiça Federal – indefe-
rimento .............................................. 25/1862, 194

arrEnDamEnto portuário

•	Arrendamento portuário – cobrança – pres-
crição – não ocorrência – prazo decenal
 .......................................................... 28/2085, 158

atracação

•	Atracação – cobrança – CIF/FOB – retardo no 
desembaraço – conversão em depósito alfan-
degado – princípio da boa-fé, ética e da auto-
nomia da vontade – observância ....... 29/2160, 204

•	Atracação – preferência – critério cronológico – 
terminal arrendado – direito – reconhecimento 

– forma subsidiária não exclusiva ou prioritária 
– restrição às normas internas de cada uma das
áreas arrendadas ................................ 29/2161, 204

augusto fauvEl DE moraEs

•	A Ilegalidade da Retenção de Mercadorias e 
Aplicação da Pena de Perdimento no Erro de
Classificação Fiscal .......................................28/219

auto Da cruz olivEira

•	A Gestão dos Espaços Físicos em Águas Públi-
cas da União e a Portaria SPU nº 404, de 2012
 .........................................................................30/9

auto DE infração

•	Auto de infração – apreensão – guarda fiscal – 
importação – regime especial de admissão tem-
porária – irregularidades na importação – pena 
de perdimento – caracterização de dano ao Erá-
rio – presunção de legitimidade e veracidade do 
ato administrativo – comprovação de ilegali-
dade – ausência ................................. 28/2086, 159

•	Auto de infração – desfavor do armador e tripu-
lantes – inscrição em dívida ativa – agente ma-
rítimo – responsabilização – impossibilidade –
precedentes ....................................... 28/2087, 160

•	Auto de infração – despachante aduaneiro – inti-
mação – “domicílio tributário eletrônico” – ordem 
de preferência entre meios de intimação – inexis-
tência ................................................ 30/2233, 154

•	Auto de infração – IN RFB 800/2007 – presta-
ção de informação sobre carga transportada
– multa – validade ............................. 28/2088, 161

•	Desconstituído – conformidade entre merca-
doria importada e declaração de importação 
– multa inexigível – acondicionamento de mer-
cadoria – mera irregularidade ............ 25/1864, 196

•	Hidrovia Tietê-Paraná – legitimidade – compe-
tência ................................................ 25/1863, 195

avaria

•	Avaria – contêiner – ação regressiva de ressar-
cimento – contrato de transporte – inexistência 
de acidentes ou incidentes – alegação – dis-
pensa de vistoria no porto – responsabilidade
 .......................................................... 28/2089, 162

•	Avaria – shiploader – colisão – ressarcimento 
de danos – P&I Club – agente marítimo – ile-
gitimidade passiva – armadora – responsabili-
zação ................................................. 27/2007, 199

•	Avaria Grossa: o Que É? Quando Pode Ser 
Declarada? Nem Toda Declaração de Avaria 
Grossa Poder Ser Considerada Verdadeiramente 
Como Tal: Brevíssimas Considerações de Or-
dem Prática (Paulo Henrique Cremoneze) ....26/227

•	Denúncia do dano – prazo de 10 dias – deca-
dência ............................................... 25/1865, 197

•	Transporte marítimo – seguro – sub-rogação – 
regresso – procedência ...................... 25/1866, 197
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B

bagagEm DE viaJantE

•	Bagagem de Viajante: Implicações Legais e 
Administrativas (Rodrigo Luiz Zanethi e Raíssa
Paro Orlandi) ................................................29/120

bElchior mElo DE sousa

•	Denúncia Espontânea Versus Multas Adminis-
trativas Aduaneiras .........................................25/26

bEnJamin calDas gallotti bEsErra E 
anDré bEnEviDEs DE carvalho

•	Homenagem Póstuma ...................................25/224

bEnJamin gallotti bEsErra

•	Homenagem Póstuma (Benjamin Caldas Gallotti
Beserra e André Benevides de Carvalho).......25/224

c

cabotagEm

•	Cabotagem e as Trapalhadas do Governo (Samir 
Keedi) ...........................................................26/224

capitania Dos portos

•	Capitania dos Portos – sanção – Lei nº 9.537/1997 
– Decreto nº 2.596/1998 – embasamento
 .......................................................... 26/1928, 189

carmEn lucia sarmEnto pimEnta E 
matusalém gonçalvEs pimEnta

•	Grau de Coercitividade da Soft Law ................30/64

cErtificaDo DE DEsratização

•	Certificado de desratização – embarcação – 
multa – dosimetria – empresa de pequeno porte
 .......................................................... 27/2008, 200

ciDE

•	Cide e contribuições sociais – base de cálcu-
lo – receitas de exportação – impossibilidade
 .......................................................... 26/1929, 191

clanDEstino

•	Clandestino – multa administrativa – embarca-
ção estrangeira – autuação – responsabilida-
de do agente marítimo – ausência – infração 
cometida pelo armador – agravo desprovido
 .......................................................... 28/2090, 163

clauDio ribEiro huguEt

•	Considerações Acerca do Direito/Proibição 
de Ampliação dos Terminais de Uso Privado e
a (In)Segurança Jurídica para Investir ..............27/25

•	O Direito (em Suas Diversas Manifestações) 
Como Possibilidade no Desenvolvimento das
Vias Navegáveis Interiores Brasileiras ...........26/120

•	O Direito (em Suas Diversas Manifestações) 
Como Limite ao Desenvolvimento das Vias Na-
vegáveis Interiores ........................................25/110

clc/1969
•	Conflito de Normas Jurídicas: CLC/1969 e Lei 

nº 9.966/2000 (Wellington Nogueira Camacho)
 .......................................................................28/48

cobrança DE tarifa

•	Cobrança de tarifa – abertura de portões – aces-
so ao cais – serviço público – ato administra-
tivo – inexistência .............................. 29/2162, 205

coDErJ

•	Coderj – sociedade de economia mista – União 
– acionista controladora – descumprimen-
to contratual – danos ao erário público – res-
sarcimento – competência – Justiça Federal
 .......................................................... 29/2163, 205

comércio ExtErior 
•	Exportação – serviços contratados por despa-

chante aduaneiro – Siscomex – prévio creden-
ciamento – pressuposto – mandato – existência
 .......................................................... 25/1867, 197

comissão paritária 
•	Submissão – ausência – Lei nº 8.630/1993 – por-

tuários – Orientação Jurisprudencial nº 391 da 
SBDI-I – Ogmo – operadores portuários – res-
ponsabilidade solidária – trabalhador portuário 
avulso – horas extraordinárias – intervalo inter-
jornada – garantia – intervalo entre jornadas – 
inobservância – horas extras – natureza jurídi-
ca – “dupla pegada” – tempo à disposição do
empregador – não configuração ........ 25/1868, 198

companhias Docas

•	A Responsabilidade Civil das Companhias Do-
cas pelos Danos Causados às Cargas Armaze-
nadas/Movimentadas na Área do Porto Orga-
nizado (Francisco Dias de Oliveira Júnior) ......30/95

compEnsação

•	Compensação – ilegitimidade passiva – Impos-
to de Importação – valor aduaneiro – despesas 
ocorridas após a chegada ao porto – capatazia
– IN/SRF 327/2007 – ilegalidade ........ 29/2164, 205

comuniDaDE inDÍgEna

•	Agravo de instrumento – Ação civil pública 
– Instalação de empreendimento graneleiro 
– Ambiental – Plano diretor comunidade in-
dígena (TRF 4ª R.)  ............................. 30/2226, 132

conhEcimEnto DE EmbarquE

•	Extravio – substituição por declaração por es-
critura pública – perda superveniente do inte-
resse de agir ....................................... 25/1869, 199

•	Não apresentação – bens perdidos – responsa-
bilidade contratual – agenciamento de transpor-
tes – desembaraço de mercadorias – ausência 
de requisitos para a denunciação da lide –
direito de regresso – eventualidade .... 25/1870, 200
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consElho rEgional DE aDministração

•	Conselho Regional de Administração – operador 
portuário – atividade-fim – registro – não obri-
gatoriedade – requisição de documentos – im-
possibilidade ..................................... 29/2165, 206

constituição DE sErviDão aDministrativa

•	Constituição de servidão administrativa – imis-
são na posse – tutela de urgência – deferimen-
to – interesse da União Federal – competência 
da Justiça Federal ............................... 28/2091, 164

ContAiner

•	Container – depósito em terminal alfande-
gário – desembaraço aduaneiro não realiza-
do – obrigação de restituir – reconhecimento
 .......................................................... 27/2009, 200

contêinErEs

•	Aluguel – caução – crédito em favor da con-
tratante – compensação de créditos – admissi-
bilidade ............................................. 25/1871, 200

•	Contêiner – desunitização – devolução – Poder 
Público – inspetor da alfândega da Receita Fe-
deral – responsabilidade .................... 28/2092, 164

•	Contêiner – movimentação no pátio do por-
to para reembarque – rompimento do lacre 
– vazamento de líquido – carga impedida ao 
desembaraço – vazamento de líquido – perda 
da mercadoria – responsabilidade objetiva da
transportadora ................................... 29/2166, 206

•	Contêiner – retenção – art. 24 da Lei nº 9.611/1998 
– unidade autônoma de carga – pena de
perdimento – não extensão ................ 28/2093, 165

•	Contêineres – equipamentos – apreensão – in-
viabilidade ......................................... 30/2234, 154

•	Termos de Responsabilidade para Contêineres: 
Alguma Saída ao Fim do Túnel? (Sávio Ferreira
de Souza) ........................................................29/95

contrato aDministrativo

•	Contrato administrativo – permissão de uso – 
terreno em área portuária – acordo extrajudicial 
– vício de consentimento ................... 26/1930, 192

contrato DE afrEtamEnto

•	Contrato de afretamento – ICMS – suspensão da 
exigibilidade – importação das embarcações – 
eventos futuros e incertos – prorrogações con- 
tratuais – transferência de sua titularidade –
não ocorrência .................................. 27/2010, 200

•	Contrato de afretamento – reajuste – redução 
do valor devido – recuperação judicial – com-
petência ............................................. 27/2011, 201

•	Contrato de fretamento – atraso na entrega – 
compensação de valores – descabimento – de-
dução de receitas de outros contratos – suspen-
são – deferimento parcial ................... 27/2012, 201

•	Contrato de fretamento – atraso na entrega – 
multa – suspensão da exigibilidade – ausência 
de vícios – dificuldades econômicas – caso for-

tuito ou força maior que não caracterização –
previsibilidade e evitabilidade ........... 27/2013, 202

•	Contrato de afretamento – casco nu – título execu-
tivo extrajudicial – arresto de direitos – Enunciado
nº 74, do CJF ..................................... 29/2167, 207

contrato DE arrEnDamEnto

•	Contrato de arrendamento – prioridade na atra-
cação – cais utilizado pela arrendatária – per-
missão à terceira empresa – direitos da arren-
datária – devido processo legal administrativo
 .......................................................... 29/2168, 208

•	Contrato de arrendamento – subarrendamen-
to – inadmissibilidade – art. 37 da Constituição 
Federal – afronta ................................ 28/2094, 166

contrato DE transportE marÍtimo

•	Contrato de transporte marítimo – cobrança – 
sobreestadia – responsabilidade da importadora
– prescrição ....................................... 27/2014, 202

•	Contrato de transporte marítimo – descumpri-
mento – entrega em destino distinto .. 26/1931, 193

contrato marÍtimo

•	Competência – ausência de relação de consu-
mo – foro do domicílio da ré  ............ 25/1872, 200

•	Processual civil – Agravo de instrumento – Cria-
ção de autarquia após prolação de sentença 
declaratória – Limites da coisa julgada – Prece-
dente desta eg. Corte – Recurso parcialmente
provido (TRF 2ª R.) ............................ 25/1846, 151

contribuição social

•	Salário-educação – valores pagos a trabalhado-
res portuários avulsos – incidência – eventual 
ofensa reflexa – recurso extraordinário – invia-
bilidade ............................................. 25/1873, 201

crimEs contra a aDministração pública

•	Anvisa – Porto de Santos – facilitações e irre-
gularidades – fiscalização sanitária – prisão
preventiva – manutenção  .................. 25/1874, 201

D

Dano ambiEntal

•	Dano ambiental – contêineres – queda no mar – 
conteúdo poluente – responsabilidade objetiva 
– conduta, dano e nexo causal – comprovação
– valor da indenização – critérios ...... 30/2235, 155

•	Dano ambiental – derramamento de ácido sul-
fúrico – canal portuário – atividade pesqueira – 
interrupção – indenização por danos materiais
e morais ............................................. 27/2015, 202

•	Dano ambiental – derramamento de óleo – Es-
tuário de Santos – conduta, dano e nexo causal 
comprovados – responsabilidade civil objetiva 
– agência marítima – participação no evento 
danoso – representação de pessoa jurídica es-
trangeira – não comprovação – solidariedade
– inaplicabilidade .............................. 28/2095, 168
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•	Dano ambiental – incêndio – terminal portuá- 
rio açucareiro – contaminação do estuário 
– pouco ou nenhum potencial extrativo – pre-
juízo – inocorrência ........................... 28/2097, 170

•	Dano ambiental – incêndio – terminal portuário 
açucareiro – “caramelo maldito” – dono da car-
ga – nexo causal – inexistência .......... 28/2096, 169

•	Dano ambiental – instalação de terminal por-
tuário – realização de prova pericial – necessi-
dade  ................................................. 26/1932, 193

•	Dano ambiental – medida administrativa – li-
cença de operação – cancelamento – manu-
tenção – prejuízo financeiro – não prevalência
 .......................................................... 29/2169, 208

•	Dano ambiental – Porto Sudeste – direito difu-
so – ilegitimidade ativa – danos morais – não 
caracterização – nexo causal – ausência – dano 
material não demonstrado – desprovimento
 .......................................................... 26/1933, 193

•	Porto – implantação – indenização – direito 
difuso – ilegitimidade ativa – regularidade dos 
procedimentos ................................... 25/1875, 201

Danos morais

•	Danos morais – apreensão – suspeita de desca-
minho – excesso não configurado – liberação 
dos objetos – ausência de ato ilícito – dever
de indenizar não caracterizado .......... 28/2098, 170

•	 Indenização – Ogmo – impossibilidade – porto 
organizado – responsabilização ......... 25/1876, 202

DEcisão na ÍntEgra

•	Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4ª R.)
 .......................................................... 29/2150, 173

DEclaração DE abanDono

•	Declaração de abandono – mercadoria impor-
tada – desconfiguração – prova documental 
de pedido de redestinação das mercadorias 
– pena de perdimento – descabimento – pe-
dido de devolução das mercadorias – prosse-
guimento – provimento ...................... 30/2236, 156

DEclaração DE importação

•	Declaração de importação – subfaturamen-
to – perdimento – descabimento – aplicação 
da multa – critério da especialidade da norma 
– princípio da proporcionalidade e da razoa
bilidade – consideração ..................... 29/2170, 208

DEclaração DE nuliDaDE

•	Declaração de nulidade – processo adminis-
trativo – Antaq – porto organizado – expansão 
– anterior domínio das áreas pela União – re-
quisito – Decreto nº 6.620/2008 – prévia ela-
boração de Plano Geral de Outorgas – desca-
bimento ............................................. 28/2099, 170

DEcrEtos

•	Decreto nº 8.464, de 08 de Junho de 2015 ...27/238

•	Decreto nº 8.465, de 08 de Junho de 2015 ...27/239

DEmEs brito

•	Não Incidência do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) sobre a Revenda de Merca-
dorias Importadas a Partir da Saída de Estabe-
lecimento Comercial  .....................................26/70

demurrAge

•	Ação de cobrança – prescrição – transporte 
multimodal – não caracterizado – prazo trienal
 .......................................................... 25/1877, 203

•	Demurrage – ajustes de conhecimento de em-
barque – termos de responsabilidade – ajuste
prévio ................................................ 27/2016, 204

•	Demurrage – CDC – inaplicabilidade – taxa 
de sobreestadia – cabimento – Receita Fede-
ral – apreensão de mercadorias – irrelevância
 .......................................................... 27/2017, 204

•	Demurrage – consignatária da carga – desem-
baraço aduaneiro – devolução dos contêineres 
– responsabilidade – conhecimento de trans-
porte – adesão – adquirente da mercadoria –
ressarcimento da taxa – obrigação ..... 27/2018, 205

•	Demurrage – container – greve da administra-
ção portuária – caso fortuito ou força maior – 
inocorrência – categoria de funcionários que 
não prestam os serviços de carregamento e 
descarregamento – imprevisibilidade – ausência
 .......................................................... 29/2171, 209

•	Demurrage – Inspetor da Alfândega – pedido 
de informações – observância dos princípios 
do contraditório e da ampla defesa – decisão
reformada .......................................... 28/2100, 175

•	Demurrage – termo de responsabilidade de 
devolução de contêineres – cobrança de taxas
de sobreestadia – ciência ................... 27/2019, 205

DEnis gamEll

•	Modelagem Econômico-Jurídica dos Arrenda-
mentos Portuários e Possíveis Reflexos no Mer-
cado de Distribuição de Combustíveis ..........30/192

DEnúncia EspontânEa

•	A Denúncia Espontânea da Infração Aduaneira 
de Natureza Administrativa à Luz da Jurispru-
dência do Carf (José Fernandes do Nascimento)
 .......................................................................25/70

•	A Denúncia Espontânea e a Multa Adminis-
trativa na Legislação Aduaneira (Hélcio Lafetá 
Reis) ...............................................................25/45

•	A Denúncia Espontânea nas Infrações Aduanei-
ras (Rodrigo Mineiro Fernandes) .......................25/9

•	CDA – nulidade – inexistência – título exe-
cutivo – requisitos legais – art. 202 do CTN – 
art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 – sujeito 
passivo – formalização do crédito tributário – 
art. 150 do CTN – valor respectivo – exigibilida-
de – procedimento administrativo-fiscal – des-
necessidade ..........................................25/1836, 66

•	Denúncia Espontânea Versus Multas Adminis-
trativas Aduaneiras (Belchior Melo de Sousa)
 .......................................................................25/26
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•	 ICMS – crédito – denúncia espontânea – exclu-

são da multa tributária – postulação – declara-
ção – GIA – autolançamento – denúncia – im-
possibilidade ........................................25/1837, 66

•	 ICMS – importação – regime especial de tribu-
tação – Drawback – isenção – concessão – con-
dicionamento à superveniente exportação do 
produto beneficiado – condição inadimplida 
– prescrição – denúncia espontânea – prece-
dentes – decadência – plausibilidade das ale-
gações ..................................................25/1838, 67

•	 ICMS – lançamento por homologação – débito 
declarado e não pago – art. 150 do CTN – CDA – 
nulidade não configurada – Lei nº 13.918/2009 
– vício – ausência – declaração não se con-
funde com a denúncia espontânea .......25/1839, 67

•	Multa – prestação de informações – intempes-
tividade – denúncia espontânea – inaplicabili-
dade – boa-fé – irrelevância ............... 29/2187, 222

•	Recolhimento extemporâneo – alteração da 
CNAE e CPR – erro do contribuinte – Portaria 
CAT nº 59/2006 – pedido de reconhecimento 
de denúncia espontânea – inovação recursal –
inadmissibilidade ..................................25/1840, 67

•	Tributário – débito – pedido de cancelamen-
to – denúncia espontânea – reconhecimen-
to – certidão positiva de débitos com efeitos 
de negativa – art. 206 do CTN – aplicação
 .............................................................25/1841, 68

•	Tributário – denúncia espontânea – multa mo-
ratória – não incidência – quitação do débi-
to – expedição de certidão negativa de débito 
– possibilidade ......................................25/1842, 68

•	Tributário – parcelamento de débito – proce-
dimento especial – regras – confissão de dívi-
da – denúncia espontânea – não configuração 
– art. 543-C do CPC – multa moratória – taxa 
Selic – legitimidade – empresa privada – par-
celamento – Lei nº 8.620/1993 – inaplicabili-
dade .....................................................25/1843, 68

•	Tributário – Preliminar de ilegitimidade rejei-
tada – Denúncia espontânea – Configuração
– Apelação improvida (TRF 3ª R.) .........25/1835, 57

•	Tributos – homologação – sujeição – pagamento 
a menor – diferença – recolhimento – declara-
ção retificadora prévia – procedimento do fisco 
– denúncia espontânea – aplicabilidade – mul-
ta moratória – inexigibilidade ...............25/1844, 69

DErramamEnto DE ólEo

•	Derramamento de óleo – dano ambiental – in-
denização – agente marítimo sem poderes de 
representação – operadora do porto – ilegiti-
midade passiva – reconhecimento ..... 28/2101, 176

•	Derramamento de óleo no mar – multa ad-
ministrativa – Lei nº 5.357/1967 – fixação 
– base – salário-mínimo – sanção pecuniária –
possibilidade ..................................... 26/1934, 195

DEsapropriação

•	Desapropriação – construção do distrito in-
dustrial – Porto do Açu – legitimidade ativa 

ad causam – edição do decreto expropriatório 
– competência – direito líquido e certo não de-
monstrado ......................................... 30/2237, 157

•	Desapropriação – Polo Naval de Manaus/AM  
– comunidades ribeirinhas – consulta prévia
– obrigatoriedade ............................... 27/2020, 206

•	Desapropriação – Porto Sotave – juros mora-
tórios – alteração – impossibilidade ... 27/2021, 206

DEscaminho

•	Descaminho – complexidade do bem jurídi-
co tutelado – consumação – transpasse das 
barreiras alfandegárias – esgotamento da via 
administrativa – constituição definitiva do cré-
dito tributário – desnecessidade ......... 28/2102, 176

DEsEmbaraço aDuanEiro

•	Administrativo – Mandado de segurança – De-
sembaraço aduaneiro – Liberação de bagagem 
desacompanhada – Mercadoria estrangeira sem 
documentação comprobatória de sua impor-
tação regular – Inocorrência – Pena de perdi-
mento – Inaplicabilidade – Remessa e recurso
desprovidos (TRF 2ª R.) ...................... 27/1998, 156

•	Bagagens pessoais – BL – ausência – identifica-
ção e individualização – ordem de frete – do-
cumento equivalente ......................... 25/1878, 203

•	Desembaraço aduaneiro – apreensão de mer-
cadoria – destinação ou alienação ..... 27/2022, 206

•	Desembaraço aduaneiro – declaração de im-
portação – falsidade documental – suspeita de 
subfaturamento – declaração inexata – aplica-
ção de multa – pena de perdimento – afasta-
mento ................................................ 30/2238, 158

•	Desembaraço aduaneiro – desunitização – per-
dimento – contêiner – retenção – impossibili-
dade .................................................. 29/2172, 210

•	Desembaraço aduaneiro – importação de pes-
cados – GATT – ICMS – isenção revogada – des-
provimento ........................................ 29/2173, 211

•	Desembaraço aduaneiro – liberação de mer-
cadoria – classificação fiscal – irregularidade 
– reclassificação – ilegalidade do ato fiscal – 
ausência – Súmula nº 323 do STF – inaplica-
bilidade ............................................. 28/2103, 177

•	Desembaraço aduaneiro – pena de perdimento 
– falta de descrição da mercadoria – dolo – ina-
plicabilidade do benefício do art. 138 do CTN
 .......................................................... 27/2023, 207

•	Desembaraço aduaneiro – rótulo em portu-
guês sem indicação do país de procedência 
– pena de perdimento – fraude ou dano ao
Erário – ausência ............................... 28/2014, 178

•	Desembaraço aduaneiro – serviço paralisa-
do – greve – prejuízo para o usuário – serviço 
essencial – verba honorária – manutenção
 .......................................................... 30/2239, 158

•	Desembaraço aduaneiro – subfaturamento 
qualificado – inocorrência – perdimento – im-
possibilidade – multa por declaração inexata
– aplicabilidade ................................. 30/2240, 159
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•	Reclassificação fiscal – alíquota maior do Im-
posto de Importação – interrupção do des-
pacho – contagem de prazo para abandono 
– pena de perdimento ........................ 25/1879, 203

DEsEtatização

•	Desestatização – concessões de áreas e insta-
lações portuárias – inconsistências – ausência 
de fundamentação – falhas – controle externo 
da governança pública dos portos e do uso do 
poder discricionário pelo poder concedente
– provimento parcial .......................... 27/2024, 207

DEspachantE aDuanEiro

•	A Inconstitucionalidade do Exame de Quali-
ficação para o Exercício da Atividade de Des-
pachante Aduaneiro (Maurício Pereira Cabral)
 .....................................................................26/110

•	Despachante aduaneiro – ajudante de des-
pachante aduaneiro – exercício das profis-
sões – Decreto-Lei nº 2.472/1988 – Decreto
nº 646/1992 – validade ...................... 28/2105, 178

•	Versus comissária de despachos – ingressos 
decorrentes de atividades-meio – perícia – aná-
lise fiscal – indissociação da atividade-meio
da atividade-fim – impossibilidade .... 25/1880, 205

DEspacho aDuanEiro

•	Despacho aduaneiro – pena de perdimen-
to – contêiner – retenção – impossibilidade
 .......................................................... 28/2106, 179

DEspEsas com armazEnagEm

•	Despesas com armazenagem – mercadorias 
reimportadas em contêiner – cobrança – le-
galidade ............................................. 28/2107, 179

DEsunitização DE mErcaDoria

•	Contêiner – autorização da alfândega .. 25/1881, 206

DirEito aDuanEiro

•	Direito aduaneiro – automóvel fabricado no 
exterior e adquirido no mercado interno – pre-
sunção de boa-fé do consumidor – pena de
perdimento – ilegitimidade ................ 28/2108, 180

DirEito aquaviário

•	A Cumulatividade dos Empregos de Ocea-
nógrafo e de Aquaviário no Contrato de Tra-
balho e a Repercussão no Direito Aquaviário 
(Eduardo Antonio Temponi Lebre e Milene
Corrêa Zerek Capraro) ....................................30/74

DirEito crEDitório

•	Direito creditório – imposto de importação – 
competência – jurisdição – autoridade compe-
tente .................................................. 27/2025, 208

DirEito intErnacional

•	Acesso aos Portos por Navios Estrangeiros e 
Sua Regulamentação pelo Direito Internacional
(Tiago Vinicius Zanella) ................................27/102

DirEito tributário

•	Notas Introdutórias sobre o Direito Aduaneiro e 
Sua Relação com o Direito Tributário (Rodrigo
Mineiro Fernandes) .........................................26/88

DpEm
•	DPEM – cobrança de seguro – danos morais 

– indenização – bilhete de seguro – vigên-
cia do contrato – término – impossibilidade
 .......................................................... 30/2241, 159

E

EbEr luciano santos silva

•	Modelagem Econômico-Jurídica dos Arren-
damentos Portuários e Possíveis Reflexos no
Mercado de Distribuição de Combustíveis....30/192

EDuarDo antonio tEmponi lEbrE E 
milEnE corrêa zErEk capraro

•	A Cumulatividade dos Empregos de Oceanó-
grafo e de Aquaviário no Contrato de Trabalho
e a Repercussão no Direito Aquaviário ...........30/74

EDuarDo nunEs sEnE

•	A Legalidade da Portaria SPU nº 404/2012 na 
Cobrança pelo Uso do Espelho D’Água pelos 
Terminais Portuários de Uso Público e Privado
 .......................................................................30/25

Embarcação

•	Embarcação – apreensão – correção das ir-
regularidades – pagamento da multa aplica-
da – meios administrativos menos gravosos
 .......................................................... 26/1937, 197

•	Embarcação – vistoria anual – não realização 
– método oblíquo para a cobrança de multas 
– devido processo legal – violação – Súmu-
la nº 323 do STF – analogia – impossibilidade
 .......................................................... 28/2109, 180

EmprEsa DE Courier

•	Empresa de courier – conhecimentos de embar-
que – prazo prescricional da guarda de docu-
mentos – controle de aduaneiro de importação
e exportação de remessas expressas ... 26/1938, 197

EstivaDor

•	Estivador – aposentadoria por tempo de servi-
ço/contribuição – atividade especial – nocivos 
ruído, hidrocarbonetos e fumos metálicos – 
equipamentos de proteção individual – uso – 
não comprovação – especialidade do tempo –
reconhecimento – concessão ............. 27/2026, 209

ExEcução fiscal

•	Execução fiscal – infração administrativa – 
agência marítima – responsabilidade – De-
creto-Lei nº 37/1966 – princípio da legalidade
 .......................................................... 28/2110, 180
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Exportação

•	Empresa comercial exportadora versus tra-
ding companies – Cacex – registro especial 
– requisitos atribuídas às empresas comerciais
exportadoras ...................................... 25/1884, 208

•	Exportação – cláusula FOB – duplicatas – cul-
pa de terceiro – armador – impossibilidade
 .......................................................... 30/2242, 159

F

fElipE DE assis sErra

•	Considerações Acerca do Direito/Proibição de 
Ampliação dos Terminais de Uso Privado e a
(In)Segurança Jurídica para Investir .................27/25

fElippE alExanDrE ramos brEDa

•	A Materialidade do Imposto de Importação, 
as Modalidades de Importação no Direito Bra-
sileiro e a Necessidade de Vinculação de Ter-
ceiros Adquirentes nas Operações por Conta e
Ordem e Encomenda ......................................28/26

fErnanDa guEiros bErnarDEs

•	A Responsabilidade Jurídica do Agente Maríti-
mo no Brasil e nos Estados Unidos ...............27/130

fiscalização

•	Fiscalização – infração praticada em área por-
tuária – competência – prévia existência de 
dano – desnecessidade ...................... 28/2111, 181

fiscalização aDuanEira

•	Fiscalização aduaneira – desova e estufagem – 
responsabilidade pelo pagamento – modalida-
de – FOB – ação de desconstituição de débito
– dano moral – desprovimento .......... 26/1939, 198

•	Fiscalização aduaneira – indícios de irregula-
ridades – pena de perdimento – liberação de 
mercadorias – prestação de caução em dinheiro 
– possibilidade ................................... 28/2112, 183

fitp
•	FITP – trabalhador portuário avulso – desli-

gamento – pagamento do valor da indeniza-
ção – Nova Lei dos Portos – irretroatividade
 .......................................................... 27/2027, 209

fluvial

•	Fluvial – mandado de segurança – autoridade 
coatora – Marinha do Brasil – 8º Distrito Naval 
– Capitania dos Portos – personalidade jurí-
dica – ausência .................................. 30/2243, 159

foro DE ElEição

•	Foro de eleição – validade – ação de cobrança 
– transporte marítimo – abusividade – não re-
conhecimento – legislação consumerista – ina-
plicabilidade ...................................... 30/2244, 160

francisco Dias DE olivEira Júnior

•	A Responsabilidade Civil das Companhias Do-
cas pelos Danos Causados às Cargas Armaze-
nadas/Movimentadas na Área do Porto Orga-
nizado ............................................................30/95

frauDE Em importaçõEs

•	Fraude em importações – operação por contra 
própria – conta e ordem de terceiro – paga-
mento de tributos – ilusão – perdimento – apli-
cação ................................................. 29/2174, 211

Freight ForwArder

•	Freight forwarder – extravio de contêineres 
– fato incontroverso – ilegitimidade – descabi-
mento ................................................ 26/1940, 199

frEtamEnto

•	Fretamento – cobrança – termo de confissão de 
dívida – ausência de liquidez – dilação probató-
ria – necessidade ............................... 29/2175, 212

frEtE marÍtimo

•	Frete marítimo – cobrança – parceria comer-
cial – não comprovação – recurso – desprovi-
mento ................................................ 30/2245, 161

H

hélcio lafEtá rEis

•	A Denúncia Espontânea e a Multa Adminis-
trativa na Legislação Aduaneira ......................25/45

horas Extras

•	 Intervalo intrajornada – pagamento integral 
da hora – acréscimo de 50% – dano moral
 .......................................................... 25/1885, 209

I

icms
•	Apelação – Mandado de segurança – Parcial 

concessão da segurança – Concessão da segu-
rança – Tributário – Imunidade – ICMS – Enti-
dade assistencial – Extensão dos efeitos da sen-
tença (TJSP) ...........................................28/2063, 37

•	Crédito – denúncia espontânea – exclusão 
da multa tributária – postulação – declaração 
– GIA – autolançamento – denúncia – impos-
sibilidade ........................................... 25/1886, 210

•	Desembaraço aduaneiro – helicóptero im-
portado – pessoa física – uso próprio – ope-
ração de importação posterior à EC 33/2001
 .......................................................... 25/1887, 210

•	Guerra fiscal – importações por conta e ordem 
– tradings sediadas no Espírito Santo – Fundap
 .......................................................... 25/1888, 210
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•	 ICMS – desembaraço aduaneiro – importação 
– diferimento – requisitos – portos, aeroportos 
ou pontos de fronteira alfandegados – desinte-
ressa onde e quando tenha ocorrido o fato ge-
rador .................................................. 27/2028, 209

•	 ICMS – imunidade das exportações – transporte 
até o porto – serviços – alcance ......... 29/2176, 212

•	 ICMS – PIS/Cofins – base de cálculo – impor-
tação – valor aduaneiro – STF – ratificação 
de entendimento pela Lei nº 12.865/2013
 .......................................................... 27/2036, 212

•	 ICMS-Importação – crédito presumido – inde-
ferimento ........................................... 27/2029, 210

•	 ICMS-Importação – entidade assistencial – 
imunidade – produtos necessários à atividade
 .......................................................... 27/2030, 210

•	 ICMS-Importação – entidade de assistência so-
cial – imunidade – existência  ............ 26/1941, 199

•	 ICMS-Importação – equipamentos hospitala-
res – entidade beneficente e sem fins lucrativos
– imunidade ...................................... 27/2031, 210

•	 ICMS-Importação – isenção tributária – art. 111 
do CTN .............................................. 27/2032, 211

•	 ICMS-Importação – regime de admissão tempo-
rária – arrendamento – hipótese de incidência
 .......................................................... 27/2033, 211

•	 ICMS-Importação – sujeito ativo – destinatário 
final – desembaraço aduaneiro .......... 27/2034, 211

•	 ICMS-Importação – sujeito ativo e passivo – 
etapas intermediárias – destinação jurídica
 .......................................................... 26/1942, 199

•	 ICMS-Importação de mercadoria – desemba-
raço aduaneiro no Estado de Santa Catarina 
– mercadoria destinada a estabelecimento situ-
ado no Estado de São Paulo – importação por
conta e ordem ................................... 26/1943, 200

•	 ICMS-Importação de trigo – diferimento pelo 
art. 352-A do RICMS/SP – requisitos – desti-
nação do produto importado – Gatt – litispen-
dência processual – mandado de segurança
e execução fiscal ............................... 26/1944, 201

•	 ICMS-Importação de vegetais – Gatt – extensão 
de isenção interna aos produtos importados
 .......................................................... 26/1945, 201

•	 ICMS-Importação indireta – sujeito passivo – 
sujeito ativo – empresas importadoras – adqui-
rentes e destinatários jurídicos ........... 27/2035, 212

•	 ICMS – substituição tributária – tomadora de 
serviço de transporte intermunicipal – mer-
cadoria destinada à exportação – isenção
 .......................................................... 26/1946, 201

•	 Importação – pessoa física – não contribuin-
te – incidência do imposto após EC 33/2001 –
consolidação da jurisprudência ......... 25/1889, 210

•	 Isenção tributária – importação de frutas – país 
signatário do Gatt .............................. 25/1890, 211

•	Processual civil e tributário – Mandado de se-
gurança – Delegado da receita federal – Ile-

gitimidade passiva – PIS/Cofins-Importação 
– Inclusão do ICMS na base de cálculo – Lei 
nº 10.865/2004, art. 7º, I – Inconstitucionalidade 
reconhecida pelo STF – Repercussão geral, nos 
termos do art. 543-B do CPC – Apelação pro-
vida (TRF 1ª R.) .................................. 29/2147, 141

ii E ipi

•	 II e IPI – pedido de isenção – falta de requisi-
tos – desembaraço aduaneiro – liberação de 
mercadoria diante de depósito integral – au-
sente prejuízo ao ente ........................ 26/1947, 201

importação

•	Bagagem – finalidade comercial – apreensão das 
mercadorias que se afasta – presunção quanto
à finalidade – impossibilidade ........... 25/1892, 212

•	De guindastes – empresa habilitada no progra-
ma Reporto – Lei nº 11.033/2004 – benefício
fiscal – similaridade ........................... 25/1895, 213

•	De pedras – templos de qualquer culto – 
art. 150, inc. VI, b da CF – imunidade – impos-
to importação .................................... 25/1896, 213

•	Empresa transportadora – mudança – baga-
gem desacompanhada – ausência de conheci-
mento de carga – apreensão das mercadorias
– afastamento .................................... 25/1893, 212

•	Equipamentos da construção civil – descarac-
terização de bagagem – intuito empresarial/
industrial – pena de perdimento – parcial pro-
vimento ............................................. 25/1894, 212

•	 Importação – aeronave – leasing – incidên-
cia – fato gerador – desembaraço aduaneiro
 .......................................................... 28/2113, 185

•	 Importação – controle aduaneiro – processo 
administrativo – poder fiscalizatório – retenção 
de mercadorias – prestação de garantia  – possi-
bilidade  ............................................ 26/1948, 202

•	 Importação – equipamentos destinados a exa-
mes laboratoriais – do desembaraço aduanei-
ro – ICMS – não contribuintes – incidência – 
EC 33/2001 ........................................ 30/2246, 162

•	 Importação – falsidade documental – subfatura-
mento qualificado – apreensão – possibilidade –
irregularidade – pena de perdimento . 29/2177, 214

•	 Importação – regime aduaneiro especial – ad-
missão temporária – equipamento estrangeiro 
– descumprimento de prazo – não ocorrência – 
multa – descabimento ........................ 30/2247, 162

•	 Importação – valor aduaneiro – despesas ocor-
ridas após a chegada ao porto – capatazia – 
IN/SRF 327/2007 – ilegalidade – operação por 
conta e ordem de terceiros – importador e ad-
quirente – responsabilidade solidária . 29/2178, 214

•	 Importação de produto – retenção no porto – 
Siscomex – pendência lançada pelo armador –
cobrança de caução – ilegalidade  ..... 26/1949, 203

importação DE vEÍculo

•	 Importação de veículo – Portaria nº 08/1991 
do Decex – condição de usado não caracteri-
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zada – prosseguimento do despacho aduaneiro
 .......................................................... 28/2114, 186

imposto DE importação

•	 Imposto de Importação – base de cálculo – va-
lor aduaneiro – despesas de capatazia – inclu-
são – impossibilidade – art. 4º, § 3º, da IN SRF
327/2003– ilegalidade ....................... 28/2115, 187

•	 Imposto de Importação – pneus novos – ônibus, 
caminhões e caminhonetes – categorias distintas 
– classificação tarifária – tabela Tipi – desclas-
sificação fiscal incabível .................... 30/2248, 162

•	 IPI, PIS e Cofins – liberação de mercadorias – de-
sembaraço aduaneiro – liberação da mercadoria 
– pagamento dos tributos – condicionamento – 
licitude – conversão em renda ........... 25/1891, 211

incênDio

•	 Incêndio – terminal portuário – contamina-
ção – pesca – lucros cessantes – demonstração
– ausência ......................................... 28/2116, 187

inCoterms

•	 Incoterms – FOB – modalidade Collect – frete 
– transporte marítimo – pagamento – respon-
sabilidade .......................................... 29/2179, 215

infração ambiEntal

•	 Infração ambiental – apreensão – embarcação 
– proprietárias – fiéis depositárias – nomeação
– possibilidade ................................... 28/2117, 188

ingriD zanElla anDraDE campos

•	A Responsabilidade Administrativa do Afretador 
por Danos ao Meio Ambiente Marinho...........29/79

instalaçõEs portuárias

•	O Princípio da Legalidade e a Possibilidade 
de Expansão de Instalações Portuárias Fora do
Porto Organizado (Patricia Fiad) .......................27/9

iof
•	 IOF – câmbio – drawback – lançamento por 

homologação – pagamento a menor – lança-
mento de ofício – § 4º do art. 150 CTN – apli-
cabilidade – dies a quo – fato gerador – liqui-
dação das operações de câmbio – decadência
 .......................................................... 30/2249, 163

ipi
•	 Importação – retenção do veículo – interrup-

ção do desembaraço aduaneiro – depósito ju-
dicial – exigibilidade do crédito – suspensão
 .......................................................... 25/1897, 214

•	 IPI – acondicionamento e reacondicionamen-
to – produto importado – nova embalagem 
com logomarca – industrialização – caracteri-
zação ................................................. 30/2250, 164

•	 IPI – desembaraço aduaneiro – fato gera-
dor – ocorrência – importação de aeronave 
– arrendamento operacional – admissão tempo-
rária – inexigibilidade ........................ 30/2251, 164

•	 IPI – desembaraço aduaneiro – veículo im-
portado supostamente para uso próprio – sub-

sunção do fato à hipótese de incidência do IPI 
– tributo devido – apelação e reexame neces-
sário providos .................................... 26/1950, 203

•	 IPI – empresa comercial importadora – produtos 
industrializados – fato gerador – desembaraço 
aduaneiro – exigência do mesmo imposto na 
venda – impossibilidade – Derat/SP – ilegiti-
midade passiva .................................. 30/2252, 165

•	 IPI – fato gerador – arrendamento mercantil – 
admissão temporária – incidência – base de cál-
culo proporcional – possibilidade ...... 29/2180, 215

•	 IPI – fato gerador – mercadoria importada – 
revenda pelo importador no mercado interno 
– dupla hipótese de incidência – inexistência 
– antecipação de tutela para suspensão da exi-
gibilidade – possibilidade .................. 26/1951, 204

•	 IPI – importação de equipamento médico – uso 
próprio – estabelecimento importador não in-
dustrial – arrendamento mercantil – incidência 
tributária – princípio da não cumulatividade –
afastamento ....................................... 30/2253, 165

•	 IPI – importação de veículo – uso próprio – não 
incidência – PIS/Cofins-Importação – consti-
tucionalidade – base de cálculo – inclusão do 
ICMS, do IPI e dos próprios tributos – não ca-
bimento ............................................. 30/2254, 167

•	 IPI – importador comerciante – fato gerador 
– desembaraço aduaneiro – impossibilidade
 .......................................................... 29/2181, 216

•	 IPI – isenção – Zona Franca de Manaus – pro-
dutos nacionalizados – países membros do 
GATT/OMC – créditos pagos – anulação – Áreas 
de Livre Comércio – remessa – finalidades – 
Decreto nº 7.212/2010 ...................... 29/2182, 217

•	 IPI – PIS/Cofins-Importação – base de cálculo 
– valor aduaneiro – exigibilidade do IPI – pro-
teção do produto nacional – encargo financeiro
 .......................................................... 27/2037, 212

•	 IPI – revenda de produto importado – processo 
de industrialização – ausência – cabimento – 
questão pacificada no STJ em sentido contrário 
– recurso extraordinário em processamento –
recurso do contribuinte improvido..... 28/2118, 189

•	 IPI – venda no mercado interno – incidência – 
desembaraço aduaneiro – transformação do pro-
duto – inexistência – exação – não incidência
 .......................................................... 30/2255, 168

•	 IPI-Importação – comercialização – impossi-
bilidade de cobrança – bitributação – entendi-
mento do STJ ..................................... 26/1952, 204

•	 IPI-Importação – pessoa física – desembaraço 
aduaneiro .......................................... 26/1953, 205

•	Não Incidência do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) sobre a Revenda de Merca-
dorias Importadas a Partir da Saída de Estabe-
lecimento Comercial (Demes Brito) ................26/70

iptu
•	Direito de Suape à imunidade tributária – bens

urbanizáveis ou não – tributação  ...... 25/1898, 214
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•	Embargos à execução fiscal – IPTU – Sujeito 
passivo originário – Extinta RFFSA – Sucessão 
patrimonial pela União Federal, por força da 
Lei nº 11.483/2007 – Fatos geradores ocorridos 
antes da sucessão – A União Federal responderá 
pelo débito – Imunidade tributária recíproca – 
Inaplicabilidade – Análise das demais questões 
suscitadas na exordial, por força do art. 515,  
§ 2º, do CPC – Entrega da guia de recolhimento 
ao contribuinte – Notificação presumida – Pre-
sunção de informação quanto à data do venci-
mento do tributo – Ônus da prova imputável ao 
contribuinte – Aplicação do Enunciado nº 397 
da Súmula do STJ (TRF 2ª R.) ............. 29/2148, 148

•	 IPTU – área portuária – subarrendatária – ale-
gação de imunidade – relação jurídica conti-
nuativa – procedência ....................... 29/2183, 217

•	 IPTU – atividades retroportuárias – arma-
zenagem de granéis líquidos – pátios para 
containers – aplicação de alíquotas diversas – 
mesmo imóvel – repetição de indébito – cabi-
mento ................................................ 27/2038, 213

•	 IPTU – Codesp – arrendamento – lançamento 
fiscal – execuções fiscais – ação anulatória –
litispendência – inocorrência ............. 26/1955, 206

•	 IPTU – Companhia Docas – imunidade tribu-
tária ................................................... 26/1954, 205

•	 IPTU – repetição de indébito – Companhia Do-
cas do Rio de Janeiro – imunidade tributária 
recíproca – destinação eminentemente pública
– coisa julgada – não comprovação ... 28/2119, 190

•	 ISS – ITBI – créditos tributários – suspensão da 
exigibilidade – imunidade tributária recíproca 
– empresa pública estadual – antecipação dos 
efeitos da tutela – ausência de verossimilhança 
das alegações – desprovimento .......... 25/1899, 215

irpf
•	Valores acumulados – reclamação trabalhista 

– caráter indenizatório – adicional de risco – 
não configuração – juros de mora – acessório
segue o principal ............................... 25/1900, 216

iss
•	Direito tributário – ISS – serviços portuários 

– arbitramento do tributo pela Fazenda Mu-
nicipal ............................................... 25/1883, 207

•	 ISS – agenciamento marítimo – art. 166, do 
CTN – incidência – repetição do indébito –
descabimento .................................... 29/2184, 218

•	 ISS – contrato de afretamento – a casco nu – 
serviços anexos acoplados – cláusulas contra-
tuais – interpretação – inviabilidade .. 29/2185, 218

•	 ISS – imunidade tributária – sociedades de 
economia mista – empresas públicas delega-
tárias de serviços públicos – outorga da União 
– cláusulas contratuais – cessão de bens – trans-
ferência de direitos e obrigações – penhora de
valores – manutenção ........................ 29/2186, 221

•	 ISS – incidência – fato gerador – desembara-
ço aduaneiro – saída do estabelecimento do 
importador – legislação infraconstitucional
 .......................................................... 28/2120, 190

•	 ISS – rebocagem marítima – não incidência – 
previsão legal – ausência – precedentes – agravo
– desprovimento ................................ 26/1956, 206

issqn
•	 ISSQN – serviços portuários – atracação – de-

satracação – rebocagem – nulidade da CDA –
execução fiscal – extinção ................. 30/2256, 168

J

Janaina michElEtto

•	A Fertilização dos Oceanos com Ferro por Em-
barcações em Alto-Mar e o Direito Internacio-
nal Marítimo: Pontos e Contrapontos do Empre-
go Desta Técnica de Geoengenharia no Meio
Ambiente Marinho ..........................................28/66

José fErnanDEs Do nascimEnto

•	A Denúncia Espontânea da Infração Aduanei-
ra de Natureza Administrativa à Luz da Juris-
prudência do Carf  ..........................................25/70

Josy John

•	Ship Recycling and Breaking ..........................26/30

Julian barbièrE

•	Marine Spatial Planning Towards Blue Growth ..29/9

L

lEgitimiDaDE passiva

•	Reajustes normativos – trabalhador portuário 
– enquadramento sindical – norma coletiva – 
aplicabilidade .................................... 25/1901, 216

libEração Da mErcaDoria

•	Tributário e processo civil – Liberação da mer-
cadoria importada – Instruções Normativas 
nºs 206/2002 e 680/2006 da SRF – Liberação 
condicionada a garantia – Medida Provisória
nº 2158/2001 (TRF 3ª R.) ................... 25/1847, 156

libEração DE carga

•	Liberação de carga – armador – agente maríti-
mo – retenção – Siscomex – taxas de descon-
solidação da carga – não pagamento – ressar- 
cimento de despesas de armazenagem – possi-
bilidade ............................................. 27/2039, 213

libEração DE contêinEr

•	Liberação de contêiner – unidade de carga dis-
tinta – desunitização – legalidade – agravo não 
provido .............................................. 28/2121, 191
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licEnça portuária

•	Licença portuária – operador habilitado – reno-
vação – certidão negativa – Portaria nº 111/2013, 
da SEP – pendências – antecedentes desabona-
dores – inadmissibilidade .................. 26/1957, 207

lucas navarro praDo

•	Modelagem Econômico-Jurídica dos Arrenda-
mentos Portuários e Possíveis Reflexos no Mer-
cado de Distribuição de Combustíveis ..........30/192

luciano bushatsky anDraDE DE alEncar

•	A Inaplicabilidade da Pena de Perdimento de 
Mercadorias para os Casos de Subfaturamento
na Importação ..............................................27/116

luiz robErto sabbato

•	Multimodalismo. Gargalos Logísticos. Prescri-
ção das Obrigações Contratuais. Jurisprudência 
Controversa  .................................................25/228

M

mão DE obra contrataDa

•	Mão de obra contratada – reajuste – dissídio 
dos trabalhadores – duplicatas de serviços –
inexigibilidade ................................... 26/1958, 208

maria augusta paim

•	Considerações sobre a Reciclagem de Navios ..26/9

•	Planejamento Espacial Marinho Traços de Dis-
tinção entre o Planejamento Espacial Marinho
e as Áreas de Proteção Ambiental Marinhas ...29/26

matusalém gonçalvEs pimEnta

•	Mudanças na Procuradoria Especial da Mari-
nha: uma Emenda Pior do Que o Soneto ......28/206

matusalém gonçalvEs pimEnta E 
carmEn lucia sarmEnto pimEnta

•	Grau de Coercitividade da Soft Law ................30/64

maurÍcio pErEira cabral

•	A Inconstitucionalidade do Exame de Quali-
ficação para o Exercício da Atividade de Des-
pachante Aduaneiro .....................................26/110

mEio ambiEntE

•	Meio ambiente – incêndio – terminal portuário 
– pleito indenizatório – pessoa física – com-
petência ............................................. 26/1959, 208

mEio ambiEntE marinho

•	A Fertilização dos Oceanos com Ferro por Em-
barcações em Alto-Mar e o Direito Internacio-
nal Marítimo: Pontos e Contrapontos do Empre-
go Desta Técnica de Geoengenharia no Meio
Ambiente Marinho (Janaina Micheletto)..........28/66

•	A Responsabilidade Administrativa do Afre-
tador por Danos ao Meio Ambiente Marinho
(Ingrid Zanella Andrade Campos) ...................29/79

•	Salvamento Marítimo e a Proteção do Meio 
Marinho: a Relativização do Princípio No Cure 
No Pay para a Proteção do Meio Ambiente
Marinho (Tiago V. Zanella) .............................25/86

mElissa carnEiro lEão DE amorim

•	A Inaplicabilidade da Pena de Perdimento de 
Mercadorias para os Casos de Subfaturamento
na Importação ..............................................27/116

mErcaDoria

•	Mercadoria – avaria – responsabilidade – cul-
pa concorrente – valores gastos com a opera-
ção de exportação – divisão dos gastos pro rata
 .......................................................... 30/2257, 169

milEnE corrêa zErEk capraro E 
EDuarDo antonio tEmponi lEbrE

•	A Cumulatividade dos Empregos de Oceanógra-
fo e de Aquaviário no Contrato de Trabalho e a
Repercussão no Direito Aquaviário .................30/74

moDElagEm

•	Modelagem Econômico-Jurídica dos Arren-
damentos Portuários e Possíveis Reflexos no 
Mercado de Distribuição de Combustíveis 
(Lucas Navarro Prado, Eber Luciano Santos Silva
e Denis Gamell) ............................................30/192

monitoramEnto

•	Monitoramento – determinações do TCU – 
prazos fixados – descumprimento – multa
 .......................................................... 26/1960, 209

multa ambiEntal

•	Multa ambiental – área portuária – fiscalização 
e autuação – competência – órgão estadual
 .......................................................... 30/2258, 170

multimoDalismo

•	Multimodalismo. Gargalos Logísticos. Pres-
crição das Obrigações Contratuais. Jurispru-
dência Controversa (Luiz Roberto Sabbato)...25/228

N

naufrágio

•	Naufrágio – retirada de embarcação – Ministé-
rio Público Federal – legitimidade ativa – risco 
à navegação e ao meio ambiente – adquirente 
da embarcação – legitimidade passiva – res-
ponsabilidade pelo naufrágio para a obrigação 
de remoção da embarcação – irrelevância
 .......................................................... 29/2188, 223

navio

•	Navio – arresto – caução – exigência – pres-
cindibilidade ..................................... 26/1961, 209

normas ambiEntais

•	Normas ambientais – descumprimento – mo-
vimentação de tonéis líquidos ........... 29/2189, 224
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nvocc
•	NVOCC – agente desconsolidadora – pagamen-

tos ao transportador – ressarcimento .. 27/2040, 214

O

ogmo

•	Contagem do prazo prescricional – descreden-
ciamento do trabalhador – cancelamento da 
Orientação Jurisprudencial nº 384 da SBDI-1
 .......................................................... 25/1902, 216

•	Horas extras – arts. 22 e 29 da Lei nº 8.630/1993 
– art. 57 da CLT – violação ................ 25/1903, 218

•	Ogmo – mensalidades associativas – cobrança
– operador portuário – cabimento ...... 26/1962, 209

opEração multimoDal

•	A Formação de uma Operação Multimodal – Lei 
nº 9.611/1998 – Decreto nº 3.411/2000 (Sávio
Ferreira de Souza) ...........................................28/98

opEração portuária

•	Operação portuária – serviço público – dispen-
sa de intervenção de operador portuário – pos-
sibilidade – princípio da legalidade – ofensa
 .......................................................... 30/2259, 172

•	Operadora portuária – requerimento administra-
tivo – análise – renovação do certificado – pos-
sibilidade – inexistência de certidão negativa 
– Portaria nº 111/2013 da SEP  – irrelevância
 .......................................................... 29/2190, 227

osvalDo agripino DE castro Junior

•	A Importância da CISG para a Segurança Jurí-
dica no Transporte Marítimo Internacional e
na Atividade Portuária ..................................25/106

P

patricia fiaD

•	O Princípio da Legalidade e a Possibilidade 
de Expansão de Instalações Portuárias Fora do
Porto Organizado .............................................27/9

paulo hEnriquE crEmonEzE

•	Avaria Grossa: o Que É? Quando Pode Ser 
Declarada? Nem Toda Declaração de Avaria 
Grossa Poder Ser Considerada Verdadeiramen-
te Como Tal: Brevíssimas Considerações de
Ordem Prática ..............................................26/227

pEna DE pErDimEnto

•	A Ilegalidade da Retenção de Mercadorias e Apli-
cação da Pena de Perdimento no Erro de Clas-
sificação Fiscal (Augusto Fauvel de Moraes) .28/219

•	A Inaplicabilidade da Pena de Perdimento de 
Mercadorias para os Casos de Subfaturamento 

na Importação (Luciano Bushatsky Andrade de
Alencar e Melissa Carneiro Leão de Amorim) 27/116

•	Direito processual civil – Administrativo – 
Agravo inominado – Art. 557, CPC – Ação 
anulatória de perdimento de bens – Importa-
ção irregular – Ocultação do real adquirente 
– Pena de perdimento – Cabimento – Recurso
 desprovido (TRF 3ª R.) ...................... 30/2225, 115

•	Pena de perdimento – requisitos – dano ao 
Erário – boa-fé – processual civil – tributário –
desembaraço aduaneiro ..................... 27/2041, 214

•	Processual civil – Administrativo – Aduaneiro 
– Mandado de segurança – decisão monocráti- 
ca – Agravo legal – Retratação – Liberação de 
contêiner – Existência autônoma – Mercadoria 
retida – Liberação condicionada à expressa de- 
claração de perdimento da mercadoria – Au-
sência de pena de perdimento – Prematuridade 
– Possibilidade de iniciar o desembaraço adua-
neiro – Reconhecimento do domínio do impor-
tador (TRF 3ª R.) ................................ 27/1999, 163

•	Processual civil – Agravo do art. 557, § 1º, do 
CPC – Mandado de segurança – Pena de per-
dimento de mercadoria – Art. 514, I, Decreto-
-Lei nº 91.030/1985 então vigente – Possibili-
dade – Inaplicabilidade de multa isoladamente 
– Agravo improvido (TRF 3ª R.) .......... 26/1925, 156

•	Tributário – Mercadorias importadas – Vinte e 
um mil pneus de bicicleta em um container não 
constante do manifesto de carga – Fato incon-
troverso – Falsificação/adulteração – Pena de 
perdimento – Legalidade – Liberação já ocor- 
rida – Conversão da obrigação de fazer em 
perdas e danos – Valor da mercadoria apreen- 
dida – Art. 105, VI, do Decreto-Lei nº 37/1966 
– Art. 23, IV, § 3º, do DL 1.455/1976
(TRF 5ª R.) ......................................... 30/2227, 143

pEna DE pErDimEnto DE mErcaDorias

•	Pena de perdimento de mercadorias – perma-
nência em recinto alfandegado – abandono 
– não configuração – demurrage – obrigação 
de pagamento – Portaria SRF nº 121/2011
 .......................................................... 30/2260, 172

pEsca

•	Pesca – crimes ambientais – embarcações pes-
queiras – Programa Nacional de Rastreamento 
de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS)
 .......................................................... 27/2042, 214

•	Pesca – Programa Nacional de Rastreamento 
de Embarcações Pesqueiras por Satélite – des-
respeito – crime ambiental – art. 69 da Lei  
nº 9.605/1998 – requisitos do CPP – justa causa
– presença ......................................... 28/2122, 192

pEsca profissional

•	Previdenciário – Labor rural – Comprovado – 
Pesca profissional – Contagem diferenciada 
do tempo como marítimo – Possibilidade de 
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cumulação em relação a um mesmo período 
da contagem diferenciada com o reconheci-
mento da especialidade – Atividade especial 
– Conversão – Lei nº 9.711/1998 – Decreto 
nº 3.048/1999 aposentadoria por tempo de 
serviço/contribuição – Requisitos preenchidos 
antes do advento da EC 20/1998 – Concessão
(TRF 4ª R.)  ........................................ 26/1926, 164

pis/cofins

•	Direito constitucional – processual civil e tri-
butário – agravo inominado – ICMS – PIS/Co-
fins – importação e desembaraço aduaneiro – 
art. 7º da Lei nº 10.865/2004 – não incidência
 .......................................................... 25/1882, 206

•	PIS/Cofins – base de cálculo – importação – ex-
clusão do ICMS e ISS – prescrição ..... 26/1963, 209

•	PIS/Cofins – base de cálculo – valor aduaneiro
 .......................................................... 26/1964, 210

•	PIS/Cofins – Importação – base de cálculo – in-
clusão do ICMS – Lei nº 10.865/2004, art. 7º, 
I – inconstitucionalidade – reconhecimento
 .......................................................... 29/2192, 228

•	PIS/Cofins – Importação – RE 559.607/STF – base 
de cálculo – inclusão – não cabimento – com-
pensação ........................................... 29/2193, 229

•	PIS/Cofins – venda com alíquota zero – inci-
dência monofásica – creditamento – impos-
sibilidade – art. 17 da Lei nº 11.033/2004 – 
aplicação restrita ao Reporto – desprovimento
 .......................................................... 29/2191, 227

•	PIS/Cofins-Importação – base de cálculo – ex-
clusão do ICMS – honorários advocatícios –
manutenção ....................................... 26/1966, 211

•	PIS/Cofins-Importação – base de cálculo – va-
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Transportes – Da Não Incidência das Regras Re-
lativas ao Foro Estrangeiro de Eleição e/ou da Ar-
bitragem em Relação aos Contratos Internacio-
nais de Transportes Marítimo e Aéreo de Cargas
(Paulo Henrique Cremoneze) ........................33/221

área De apoio náutico

•	Área de apoio náutico – interdição – Unidade 
de Conservação Federal (Esec Tamoios) – veros-
similhança do direito alegado – fundado receio 
de dano irreparável – legitimidade – proteção 
da área .............................................. 36/2618, 163

área retro-portuária

•	Porto seco – atividades de estocagem – contêi-
neres – paralisação – PPRA – PCMSO – LTCAT – 
juntada – autorização de funcionamento – auto-
ridades ambientais – inexistência ....... 31/2313, 177

armazenagem

•	Armazenagem – despesas – mercadoria abando-
nada – obrigação legal de pagamento – correção 
monetária – inconstitucionalidade parcial, por ar-
rastamento, declarada pelo STF ......... 36/2619, 165

•	Terminal alfandegado – desembaraço aduaneiro
– remoção – inviabilidade ................. 31/2314, 177

armazenagem De contêiner

•	 Instalação fora da área do porto organizado – pre-
ço praticado – divergência – regime de autoriza-
ção – contrato de adesão – julgamento – compe-
tência ................................................ 32/2393, 185

armazenamento portuário

•	Armazenamento portuário – cobrança – exces-
so – tabela de serviços e valores – homologa-
ção pelo poder público – parâmetros oficiais 
de tarifa portuária – verificação – cerceamento
de defesa – acolhimento .................... 34/2547, 170

arrenDamentos portuários

•	Reversibilidade de Bens e Indenização nos 
Arrendamentos Portuários Pré-1993 (Lucas 
Navarro Prado, Eber Luciano Santos Silva e
Denis Gamell) ................................................36/99

atenDimento aDuaneiro e alfanDegário

•	Atendimento aduaneiro e alfandegário – sus-
pensão – ato discricionário – legitimidade – cri-
térios de conveniência e oportunidade – vicio –
inocorrência ...................................... 34/2548, 171

ativiDaDe portuária

•	Atividade portuária – estivador – agentes insalu-
bres – ruído – comprovação – tempo especial –
reconhecimento – EPI – ineficaz ........ 33/2467, 149

•	Atividade portuária – poder concedente – União 
– ilegitimidade passiva – Justiça Estadual –
competência ...................................... 36/2620, 166

augusto fauvel De moraes e amal nasrallah

•	Considerações acerca da Multa do Siscoserv e
Denúncia Espontânea ...................................33/103

augusto fauvel De moraes e 
mateus soares De oliveira

•	Erro de Classificação Fiscal: Análise Jurídica à Luz
do Princípio da Boa-Fé ...................................31/18

•	 Infrações e Penalidades Aduaneiras ................34/29

•	Reflexos das Tutelas de Urgência do Novo Códi-
go de Processo Civil no Procedimento Especial 
de Fiscalização Aduaneiro ................................35/9

auto De infração 

•	Nulidade – cancelamento de despachos de 
importação – liberação de carga – Decreto 
nº 4.543/2002 – IN SRF 28/1994 – falha admi-
nistrativa ............................................ 31/2315, 178

•	Nulidade – inocorrência – multa – legalidade – le-
gitimidade passiva ............................. 32/2394, 185

autoriDaDe portuária

•	Autoridade portuária – norma de atracação – 
infração e penalidade não previstas na Lei dos 
Portos (Lei nº 8.630/1993) – ilegalidade – pre-
ço público por armazenagem em equipamen-
to próprio – legalidade  ...................... 34/2549, 172

•	Autoridade portuária – omissão – homologação 
de tabela de preços máxima pela CNAP – inércia 
– não comprovação – entes sindicais – ingresso
no feito – impossibilidade .................. 33/2468, 151
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avaria grossa

•	Avaria Grossa: uma Análise Acerca do Institu-
to. História, Conceito e Legislação Aplicável 
(Camila Mendes Vianna Cardoso, Lucas Leite 
Marques, Giselle Maria Custódio Cardoso e
Jessica Santos  Antunes) ..................................33/65

B

bagagem DesacompanhaDa

•	Bagagem desacompanhada – desembaraço adu-
aneiro – liberação – conhecimento de carga – pre-
enchimento – erro – boa-fé – pena de perdimento
– inaplicabilidade .............................. 36/2621, 166

breno garbois e  
ana clara menDonça Do nascimento

•	Breves Considerações sobre a Inconstituciona-
lidade do Artigo 313, VII, do Novo Código de 
Processo Civil – Suspensão do Processo Judicial 
em Razão de Processo Administrativo de Com-
petência do Tribunal Marítimo .......................35/31

bruno De morais faleiro e 
bruno guerra neves Da cunha frota

•	Análise acerca da Solidariedade Existente entre 
os Agentes Envolvidos no Processo de Impor-
tação de Carga Unitizada em Contêiner  ......32/130

bruno guerra neves Da cunha frota e 
bruno De morais faleiro

•	Análise acerca da Solidariedade Existente entre 
os Agentes Envolvidos no Processo de Impor-
tação de Carga Unitizada em Contêiner .......32/130

c

caDe

•	Cade – taxa de segregação e entrega de contêi-
neres – THC2 – exigibilidade – omissão e con-
tradição – assistente litisconsorcial .... 33/2469, 152

caio martins rocha e 
luiz henrique pereira De oliveira

•	O Tribunal Marítimo e as Regras da Vedação à 
Decisão Surpresa e da Obrigatoriedade da Fun-
damentação nos Parâmetros Delineados pelo 
Artigo 489, § 1º, do CPC ...............................35/194

camila menDes vianna carDoso, lucas leite 
marques, giselle maria custóDio carDoso e 
Jessica santos antunes

•	Avaria Grossa: uma Análise Acerca do Instituto. 
História, Conceito e Legislação Aplicável .......33/65

camila menDes vianna carDoso e 
luisa falcão Werneck frohlich

•	Mediação no Brasil: Recente Regulamentação e 
Aplicação no Âmbito do Direito Marítimo e Por-
tuário ..............................................................35/48

capitania Dos portos

•	Capitania dos Portos – infração – medida admi-
nistrativa – multa – presunção de legitimidade e 
de legalidade dos atos administrativos – Decreto 
nº 2.596/1998 – constitucionalidade e legali-
dade .................................................. 36/2622, 167

carga sem Documentos

•	Carga sem documentos – pena de perdimento – 
aplicação – depósito em garantia – contêineres 
– desbloqueio – depósito integral do valor das
mercadorias acondicionadas ............. 36/2623, 168

carmem grasiele Da silva

•	Programa Brasileiro de OEA: a Chave para a Se-
gurança e para a Facilitação do Comércio Inter-
nacional .......................................................32/219

carmen lucia sarmento pimenta e 
matusalém gonçalves pimenta

•	Avanços no Direito Marítimo. Oportunidade Des-
perdiçada pelo Oligofrênico Veto Presidencial
 .....................................................................31/211

caroline gomes bohrer

•	O Derramamento de Óleo e a Água de Lastro na 
Navegação Marítima e Suas Consequências para 
o Ecossistema Marinho à Luz do Dever Funda-
mental de Proteção ao Meio Ambiente ...........36/68

cesar olivier Dalston

•	Método para a Classificação de Mercadorias. Apli-
cação a Duas Mercadorias  ...............................31/9

cessão De uso De águas públicas

•	Cessão de uso de águas públicas – limites – pro-
cesso administrativo – SPU – defesa prévia – 
competência da administração – afastamento –
impossibilidade ................................. 32/2395, 186

coDesp

•	Codesp – ex-portuário – aposentadoria – com-
plementação – acordo coletivo – direito privado 
– conflito – procedência .................... 36/2624, 168

cóDigo aDuaneiro Do mercosul 

•	 Interrupção do trânsito aduaneiro – caso fortuito ou 
força maior ou outras causas alheias à vontade do 
transportador – possibilidade ............. 31/2316, 178

cofins

•	 Incentivo à exportação – requisitos – art. 7º da 
LC 70/1991 – Decreto nº 1.030/1993 – não cum-
primento – isenção não comprovada – presun-
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ção de certeza e legitimidade da CDA mantida
 .......................................................... 31/2317, 179

cofins-importação

•	Cofins-Importação – base de cálculo – ICMS 
do desembaraço aduaneiro – não incidência
 .......................................................... 34/2550, 174

•	Cofins-Importação – base de cálculo – ICMS 
do desembaraço aduaneiro – não incidência
 .......................................................... 34/2551, 174

colisão De navio 

•	 Inquérito administrativo – pena de suspensão 
– validade do procedimento e prova dos fatos
narrados – recurso desprovido ........... 31/2318, 179

comércio internacional

•	A Determinação de Conteúdo Originário e Sua Fi-
nalidade em Operações de Comércio Internacio-
nal (Andre Apostolopoulos e Evandro Bizzotto)
 .......................................................................36/92

compensação Do inDébito

•	Compensação do indébito – Inspetor-Chefe da 
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Por-
to de Rio Grande – ilegitimidade passiva – PIS 
e Cofins-Importação – base de cálculo – va-
lor aduaneiro – restituição – inadequação da
via eleita ............................................ 34/2552, 175

competência Da autoriDaDe marÍtima

•	Norman nº 13/DPC – portaria – alteração – 
exigências – mergulhador profissional – re-
gulamentação – competência da autoridade 
marítima – constitucionalidade e legalidade da
norma ................................................ 33/2493, 171

competência recursal

•	Competência recursal – licença portuária – re-
novação – Codesp – relação jurídica privada
 .......................................................... 33/2470, 152

complexo portuário De suape

•	Complexo Portuário de Suape – empresa públi-
ca estadual – personalidade jurídica de direito 
privado – patrimônio público – posse indireta –
usucapião – impossibilidade  ............. 34/2553, 175

ComplianCe

•	Compliance e Mecanismos Anticorrupção nos 
Contratos de Afretamento de Embarcações 
(Shin Jae Kim e José Augusto Dias de Castro) ..34/92

contêiner

•	Contêiner – apreensão – desunitização – unida-
de de carga – devolução – possibilidade – man-
dado de segurança – provimento ....... 36/2625, 168

•	Contêiner – unidade de carga distinta – libera-
ção – desunitização – legalidade ....... 32/2396, 188

•	Mandado de segurança – Transporte marítimo 
desunitização do contêiner – Carga abandona-

da – Mercadoria retida pela Anvisa – Problemas
sanitários (TRF 3ª R.) .......................... 36/2602, 133

construção Do pÍer De atracação

•	Construção do píer de atracação – termo de 
rescisão contratual amigável – extinção do pro-
cesso ................................................. 33/2471, 153

contrato

•	Processual civil – Sentença estrangeira contesta-
da – Arts. 15 e 17 da Lei de Introdução às Nor-
mas do Direito Brasileiro – Falta de assinatura 
do contrato – inexistência de cláusula compro-
missória – Incompetência do juízo arbitral (STJ)
 .......................................................... 31/2303, 146

contrato De afretamento

•	Contrato de afretamento – causa que versa sobre 
direito marítimo – tutela de urgência – rescisão 
contratual – cobrança de multa – valor elevado
 .......................................................... 34/2554, 177

contrato De arrenDamento

•	Contrato de arrendamento – aditivo – altera-
ção do objeto do arrendamento inicial – anu-
lação – outorga de terrenos estranhos à licita-
ção – atos lesivos à moralidade administrativa
e ao princípio da legalidade .............. 34/2555, 179

•	Contrato de arrendamento – terminal portuário
– revisão – repetição de indébito ....... 33/2472, 153

contrato De prestação De serviços 

•	Praticagem – valor do serviço prestado – arbi-
tramento ............................................ 31/2319, 180

contrato De transporte marÍtimo 

•	Cobrança – ilegitimidade ativa .......... 31/2320, 181

crime ambiental

•	Crime ambiental – embarcação – Preps – não 
instalação e/ou funcionamento – conduta típica
 .......................................................... 33/2473, 153

D

Danielle rosa e orlanDo Da silva neto

•	O Endosso do Conhecimento de Embarque no 
Transporte Marítimo Internacional: Limites e
Implicações ......................................................36/9

Dano ambiental

•	Apelação – Dano ambiental – Preliminares de 
ilegitimidade passiva da Petrobras, inépcia da 
petição inicial e falta de interesse de agir do 
ministério público federal – Rejeição – Res-
ponsabilidade objetiva e solidária da Petrobras 
e Sulnorte Serviços Marítimos Ltda. – Fixação 
de quantum indenizatório – Utilização de fór-
mula da Cetesb – Atendimento aos princípios 
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da razoabilidade e proporcionalidade – Ho-
norários advocatícios em favor do MPF – Im-
possibilidade – Recurso do MPF parcialmente 
provido – Recurso da Petrobras improvido
(TRF 5ª R.) ......................................... 34/2539, 146

•	Armazéns de açúcar – incêndio – atividade 
pesqueira – prejuízo – provas – inexistência – 
local impróprio para atividade – desprovimento
 .......................................................... 31/2321, 182

•	Constitucional – Ação civil pública – Dano 
ambiental – Derramamento de óleo no mar – 
Responsabilidade objetiva – Conduta, dano e 
nexo causal comprovados – Responsabilidade 
solidária entre os causadores do dano – Valor 
da indenização – Fórmula de cálculo desenvol-
vida pela Cetesb – Dano moral – Incabível – Re-
messa oficial, tida por inter-posta, e apelações 
improvidas (TRF 3ª R.)  ...................... 31/2301, 128

•	Dano ambiental – canal do Porto de Santos – 
erosão da orla da praia – operação de draga-
gem – relação entre os fatos – não demonstração
 .......................................................... 34/2556, 182

•	Derramamento de óleo no mar – responsabilida-
de objetiva – conduta, dano e nexo causal – com-
provação – valor da indenização – princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade .... 31/2322, 182

Declaração

•	Declaração – DI – preenchimento – desem-
baraço aduaneiro – código equivocado – erro 
material – princípio da razoabilidade – sentença
– manutenção .................................... 36/2626, 169

Declaração De importação

•	Declaração de importação – valor da merca-
doria – subfaturamento – pena de perdimento 
– descabimento – multa – art. 703 do Decreto 
nº 6.759/2009 – aplicação – critério da espe-
cialidade ............................................ 33/2474, 154

Demurrage

•	Demurrage – recinto alfandegado – despesas – 
inclusão – art. 18 da Lei nº 9.779/1999 – im-
posição por ato normativo infralegal – Portaria 
nº 121/2011 – impossibilidade .......... 36/2627, 171

•	Exceções à Cobrança de Demurrage e Eventos de
Força Maior (Maria Augusta Paim) ..................31/63

•	Responsabilidade – consignatária – free time e 
valores de sobre-estadia – previsão expressa – 
inexistência – prazo prescricional – modifica-
ção – valores – estabelecimento em liquidação
 .......................................................... 32/2397, 188

•	Sobre-estadia de contêineres – prescrição – pre-
visão contratual – incidência – Súmula nº 83/STJ
 .......................................................... 32/2398, 188

Denis gamell, eber luciano santos silva e 
lucas navarro praDo

•	Contratos de Transição no Setor Portuário ........33/9

•	Reversibilidade de Bens e Indenização nos
Arrendamentos Portuários Pré-1993 ...............36/99

Denis gamell e lucas navarro praDo

•	Resolução Normativa Antaq nº 07/2016 – O 
Que Mudou na Exploração de Portos Organi-
zados? ..........................................................34/225

Derramamento De carvão mineral

•	Derramamento de carvão mineral – poluição 
– água do mar – Porto de Itaguaí – Companhia 
Siderúrgica Nacional – não observância das
normas legais – teoria do risco integral 33/2475, 155

Derramamento De óleo

•	Reparação de danos – conflito de competência 
– pesca artesanal – acidente de consumo – 
equiparação – foro – domicílio dos autores
 .......................................................... 32/2399, 189

Desembaraço aDuaneiro

•	Administrativo e Tributário – Imposto de impor-
tação – Redução de alíquota – Exigência para 
o desembaraço aduaneiro que se confunde 
com o requisito para a fruição da alíquota re-
duzida – Súmula nº 323 do STF – Recurso es-
pecial provido (TRF 1ª R.) .....................34/2525, 55

•	Desembaraço aduaneiro – abandono de carga 
pelo importador – retenção de contêiner – des-
cabimento ......................................... 34/2557, 182

•	Desembaraço aduaneiro – autuação – operação 
de importação indireta ou por conta e ordem 
de terceiro – real adquirente – ocultação – mo-
tivação do ato administrativo – afastamento –
apelação provida ............................... 33/2476, 156

•	Desembaraço aduaneiro – bagagem desacom-
panhada – liberação – conhecimento de carga 
preenchido com erro – razoabilidade – boa-fé 
da autora – pena de perdimento – inaplica-
bilidade ............................................. 33/2477, 157

•	Desembaraço aduaneiro – desunitização de 
carga e devolução de contêiner – mercadorias 
– abandono – perdimento – contêiner – pro-
priedade de sociedade de transporte marítimo 
– retenção – impossibilidade ............. 34/2558, 183

•	Desembaraço aduaneiro – liberação – pagamen-
to de multa e tributos complementares – con-
dicionamento – impossibilidade ........ 33/2478, 158

•	Desembaraço aduaneiro – senha provisória 
– acesso ao Siscomex – Instrução Normativa
nº 286/2003 ....................................... 33/2479, 159

•	Desembaraço aduaneiro – veículo – condição de 
novo ou usado – fins de importação – definição
 .......................................................... 36/2628, 172

•	Desunitização de carga – devolução de contêi-
ner – perdimento das mercadorias – abandono 
pelo importador – contêiner – propriedade – 
transporte marítimo – retenção – impossibilidade
 .......................................................... 31/2323, 183
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•	Embarque de mercadorias – pedido – necessi-

dade – greve dos auditores fiscais – prejuízo pa-
ra o usuário – provimento .................. 31/2324, 185

•	 Imposto de Importação (IPI) – isenção – peças, 
partes e componentes – reparo, revisão e manu-
tenção de aeronaves e embarcações – lista de bens 
homologados pelo Ministério da Defesa – apre-
sentação – exigência abusividade ...... 31/2325, 185

•	 Indícios de fraude – apuração – presunção de 
legitimidade – pena de perdimento – prestação 
de garantia – impossibilidade – improvimento
 .......................................................... 31/2326, 186

•	 Infração administrativa – abandono das mer-
cadorias importadas – legitimidade passiva da 
autoridade alfandegária – ilegitimidade passiva 
do operador portuário – contêiner – proprie-
dade – transportador marítimo – retenção –
impossibilidade ................................. 32/2400, 189

•	Sigilo fiscal – manutenção ................. 32/2401, 191

•	Tributário – Ação de rito ordinário – Desem-
baraço aduaneiro – Brasileira que retornou ao 
Brasil após morar no exterior – Liberação de 
bens de uso pessoal e mobília – Bagagem de-
sacompanhada – “Conhecimento de carga” 
não preenchido com o nome da parte auto-
ra – Não comprovação da propriedade dos 
bens, nos termos da legislação aduaneira – 
Comprovação da contratação de empresa de 
transporte internacional, que consta como em-
barcadora no “conhecimento de carga” – Sufi- 
ciência – Apelação provida – Prejudicada a ape-
lação da União (FN) (TRF 1ª R.) ......... 32/2380, 141

Desembaraço Das mercaDorias

•	Desembaraço das mercadorias – Receita Fede-
ral – óbice – devolução dos contêineres – atra-
so – fato da administração – caracterização –
responsabilidade civil – exclu dência . 36/2629, 173

Desembarque De mercaDoria a menor no porto 

•	Operador portuário – responsabilidade objeti-
va – concessionário de serviço público – dever
de indenizar ...................................... 31/2327, 187

Despacho aDuaneiro 

•	Prosseguimento – canal vermelho – con-
ferência física – prazo – art. 4º do Decre-
to nº 70.235/1972 – Princípio da Eficiência
 .......................................................... 31/2328, 187

Diego De paula

•	O Regramento dos Serviços de Segregação e 
Entrega de Contêineres (SSE) e Sua Interpretação 
pelos Tribunais ...............................................36/28

Diego sima Dos santos e  
osvalDo agripino De castro Junior

•	Direito de Retenção de Carga pelo Terminal Por-
tuário ............................................................33/199

Direito aDministrativo

•	Direito aduaneiro – importação fraudulenta – 
manifesto de carga – ausência – pena de perdi-
mento – legalidade ............................ 32/2402, 191

Direito marÍtimo

•	Avanços no Direito Marítimo. Oportunidade Des-
perdiçada pelo Oligofrênico Veto Presidencial 
(Carmen Lucia Sarmento Pimenta e Matusalém 
Gonçalves Pimenta) ......................................31/211

•	Direito marítimo – zonas de praticagem – área
de abrangência – redefinição ............. 34/2559, 183

•	 (In)Constitucionalização do Direito Marítimo: 
Breves Notas (Osvaldo Agripino de Castro
Junior) .............................................................32/73

Doença ocupacional

•	Doença ocupacional – oficial de náutica – vi-
bração de corpo – permanência de pé – levanta-
mento e transporte intermitente de peso – nexo 
de concausalidade – demonstração – responsabi-
lidade civil do empregador – Lei nº 13.015/2014 
– danos morais – caracterização ........ 36/2630, 174

DrawbaCk

•	Drawback – modalidade suspensão – identida-
de física – ausência – desnecessidade – equi-
valência ............................................. 36/2631, 175

•	Drawback-suspensão – produtos importados – 
utilização nos contêineres – transporte de frutas 
para exportação – agregação de valor – inexis-
tência – benefício fiscal – descaracterização
 .......................................................... 36/2632, 176

•	Ônus da prova – inversão – transbordo – AFRMM
– Lei nº 10.893/2004 ......................... 32/2403, 192

•	Tributário – Mandado de segurança – Inclusão 
– Totalidade dos débitos – Parcelamento – Lei 
nº 11.941/2009 – Drawback – Modalidade sus-
pensão (TRF 4ª R.) ............................. 36/2603, 138

e

eber luciano santos silva, 
lucas navarro praDo e Denis gamell

•	Contratos de Transição no Setor Portuário ........33/9

•	Reversibilidade de Bens e Indenização nos Arren-
damentos Portuários Pré-1993 ........................36/99

ecossistema marinho

•	O Derramamento de Óleo e a Água de Lastro 
na Navegação Marítima e Suas Consequências 
para o Ecossistema Marinho à Luz do Dever 
Fundamental de Proteção ao Meio Ambiente
(Caroline Gomes Bohrer) ................................36/68
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eDuarDo antonio temponi lebre

•	O Direito ao Transporte Misto de Passageiros e 
Cargas na Navegação de Cabotagem Brasileira
 .......................................................................32/35

embarcação

•	Embarcação – afretamento a casco nu – ausên-
cia de transferência da titularidade – ICMS – in-
cidência – descabimento ................... 34/2560, 183

•	Embarcação – naufrágio – morte – dano moral 
reflexo – superlotação – utilização de coletes 
– ausência de orientação – imprudência e ne-
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•	Desembaraço aduaneiro – subfaturamento – 
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 .............................................................31/2295, 58
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Decreto-Lei nº 37/1966 – liberação das mer-
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Siscoserv – serviços auxiliares conexos – toma-
dor e prestador residentes ou domiciliados no 
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•	Ação civil pública – declaração da nulidade 
– Resolução da Antaq nº 2.240/2011 – contra-
tação com o Poder Público – uso temporário 
– seleção simplificada – prévia licitação – au-
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Exterior (Thiago Testini de Mello Miller, José 
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Amorim) .........................................................33/33
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permissionária – revogação unilateral pela permi-
tente .....................................................33/2455, 64
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 .......................................................... 36/2635, 178
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ordem denegada ................................ 32/2407, 195
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Fiscalização alfandegária – Multas – atraso 
na retificação de conhecimento eletrônico – 
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de – Art. 106 do CTN – Denúncia espontânea – 
Princípios de proporcionalidade, razoabilidade, 
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freDerico favacho

•	Arbitragem nos Conflitos Envolvendo Terminais 
Portuários no Brasil – Uma Análise do Decreto
nº 8.465/2015 .................................................33/84

G

garagem náutica
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 .......................................................... 32/2413, 199

infração ambiental

•	 Infração ambiental – plataforma de petróleo 
– água produzida com teor de óleos e graxas 
– descarte – multa – prescrição – afastamento 
– competência – Ibama – responsabilidade ob-
jetiva – princípio da precaução .......... 33/2488, 167

infração sanitária 

•	Embarcação estrangeira – agente marítimo – res-
ponsabilidade objetiva – ausência ..... 31/2336, 191

ingriD zanella anDraDe campos

•	A Regulação de Avaria Grossa: Aspectos Proces-
suais e a Atuação do Tribunal Marítimo........35/125

instalação portuária 

•	Exploração – bloqueio de imóveis – transferência 
de titularidade da área – contrato de concessão –
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temporária – fato gerador – desembaraço adu-
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dade passiva – União – responsabilidade pela 
fiscalização – conduta omissiva – obrigação de
reparar o dano causado ..................... 38/2751, 155

ação De inDenização

•	 Incêndio – terminal – poluição das águas – con-
taminação do ambiente marítimo pré-existente – 
atividade profissional – pesca – prejuízo – ônus
probatório – incumbência .................. 37/2670, 142

ação De reparação De Danos

•	Ação de reparação de danos – contratos de afre-
tamento de navio sonda e de prestação de ser-
viços – rescisão – declarações de conformidade 
para operação – cancelamento – responsabili-
dade – nexo causal – ausência ........... 38/2752, 156

ação Direta

•	Os Clubes de P&I e a Impossibilidade de Ação 
Direta (Camila Mendes Vianna Cardoso, Diego 
Faria Magalhães e Ingrid Ávila Barbosa Ferreira)
 .......................................................................40/91

aciDente

•	Acidente – carregamento – danos causados ao 
navio e à carga – operador do guindaste – im-
prudência .......................................... 39/2828, 176

aciDente com embarcação

•	Acidente com embarcação – óbito – contrata-
ção e pagamento do prêmio – ausência de com-
provação – obrigação de indenizar – não afas- 
tamento – seguradora consorciada ao DPEM – 
legitimidade passiva .......................... 38/2753, 156

aciDente De trabaLho

•	Acidente de trabalho – atropelamento por em-
pilhadeira – danos materiais e morais – dever
de indenizar – ausência ..................... 39/2829, 176

aciDente marÍtimo

•	Acidente marítimo – adernamento e naufrágio 
– culpa da ré – reconhecimento – responsabi-
lidade objetiva – danos morais – pertinência
 .......................................................... 42/3044, 175

aDicionaL ao frete

•	Para renovação da marinha mercante – isenção 
– art. 17 da Lei nº 9.432/1997 – tributo – ine-
xigibilidade – CND ou CPEN – expedição –
possibilidade ..................................... 37/2671, 144

aDministração portuária

•	Administração portuária – flutuante náutico 
– locação – contratação – equipamento insta-
lado no porto – inadimplemento – indeniza-
ção – cabimento ................................ 41/2978, 156

aDoLpho bergamini e cintia LaDoani bertoLo

•	Os Tratamentos Aduaneiro e Fiscal sobre a Ati-
vidade de Catering ........................................40/115

aDuaneiro

•	Aduaneiro – auto de infração – agente de car-
ga – prestação intempestiva de informações – 
multa – validade ................................ 38/2754, 157

•	Aduaneiro – auto de infração – retificação de 
conhecimento eletrônico – destempo – condu-
ta formal lesiva – multa ...................... 38/2755, 157

•	Aduaneiro – auto de infração – sistema Sisco-
mex-Mantra – dever de informação – agente de
cargas – legitimidade ......................... 38/2756, 158

•	Aduaneiro – classificação fiscal – Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM) – regras de inter-
pretação – especificidade .................. 38/2757, 159

•	Aduaneiro – importação – Portarias Inmetro 
nºs 144/2015 e 76/2016 – exigência de licen-
ça – novo regramento – embarque e registro 
da DI anteriores – concessão da segurança
 .......................................................... 38/2758, 159

•	Aduaneiro – informações de carga – retificação 
intempestiva – multa – tipicidade – denúncia 
espontânea – impossibilidade lógica – apelo
fazendário – provimento .................... 38/2759, 159

•	Aduaneiro – ingresso de aeronave – admissão 
temporária – auto de infração – pena de perdi-
mento – importação irregular ou fraudulenta – 
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não ocorrência – penalidade afastada – pleito 
de indenização de sucateamento – não compro-
vação ................................................. 38/2760, 160

•	Aduaneiro – parametrização da DI – canal ver-
melho – despacho aduaneiro – prosseguimento 
do – excesso de prazo – NCM – reclassificação 
– pagamento de diferenças tributárias – presta-
ção de garantia – inexigibilidade ....... 38/2761, 161

•	Aduaneiro – pena de perdimento – mercadoria 
encontrada oculta em contêiner – navio estran-
geiro – efetiva origem, trajeto e destinação – não 
identificação – art. 105, I e IV, do Decreto-Lei 
nº 37/1966 – aplicabilidade  .............. 39/2830, 176

afretamento

•	Afretamento – contaminação do óleo diesel – 
fornecimento do combustível – obrigação – res-
ponsabilidade – paralisação das operações – des-
conto de diárias – impossibilidade ..... 41/2979, 156

afretamento De embarcação

•	Afretamento de embarcação – cláusula arbitral 
– demanda – conhecimento de ofício – vedação 
– inexistência ..................................... 41/2980, 157

•	Afretamento de embarcação – Petrobras – co-
brança de multa contratual e compensação – 
princípios da função social e da preservação da 
empresa – violação – efetivação de descontos –
suspensão  ......................................... 38/2762, 161

•	Afretamento de embarcação – tempo certo – 
consumo de combustível – aferição – dever de 
fiscalização – obrigação contratual solidária
 .......................................................... 41/2981, 157

•	Afretamento de embarcação – time charter – mul-
ta contratual – Resolução Normativa nº 72/2006 
do CNIG – trabalho – profissionais estrangeiros
– proporcionalidade .......................... 41/2982, 157

•	Afretamento de embarcação por tempo – ISS – 
não incidência – jurisprudência assente do STJ – 
sentença – reforma ............................ 41/2983, 159

afretamento internacionaL De embarcação

•	Afretamento internacional de embarcação – 
importação – regime de admissão temporária – 
ICMS – não incidência ....................... 41/2984, 159

afretamento marÍtimo

•	Afretamento marítimo – ISS – ilegalidade da 
cobrança – probabilidade do direito – exigibi-
lidade da dívida – suspensão – possibilidade
 .......................................................... 39/2831, 177

agenciamento De cargas em terminaL marÍtimo

•	Agenciamento de cargas em terminal marítimo 
– contrato de prestação de serviço – duplicata 
– sustação de protesto – alegação – pagamento 
dos custos e despesas – valor excessivo – des-
cabimento – “superfaturamento” – não demons-
tração ................................................ 38/2763, 162

agente

•	Agente – comissária – desbloqueio dos ativos 
financeiros – ilegitimidade passiva para a cons-
trição – Princípio do Devido Processo Legal, da
Ampla Defesa e do Contraditório ....... 40/2902, 180

agente De cargas

•	Agente de cargas – informações à RFB – obriga-
ção – multa – instrução – auto de infração – de-
núncia espontânea – inaplicabilidade – art. 50 
da IN RFB 800/2007 – informações – retificação 
– penalidade – não incidência – imposição –
limitação – compensação .................. 42/3045, 176

•	Agente de cargas – legitimidade – multa con-
fiscatória – denúncia espontânea – inaplicabili-
dade – apelação – improvimento ....... 42/3046, 177

agente marÍtimo

•	Agente marítimo – auto de infração – art. 125 
da Lei nº 6.815/1980, Estatuto do Estrangeiro 
– infração administrativa – responsabilidade – 
ausência ............................................ 39/2832, 177

•	Agente marítimo – infração penal – por ato 
não relacionado com o objeto de seu manda-
to – responsabilidade tributária – inexistência – 
absolvição ......................................... 41/2985, 159

•	Caracterização – documentos – ausência – 
art. 396, do CPC/1973 – incidência – nulidade
da CDA – não caracterização ............ 37/2672, 146

agentes portuários avuLsos

•	Agentes portuários avulsos – arrumadores – Lei  
nº 8.630/1993 – enquadramento – reconheci-
mento – pretensão – temas estranhos à lide – 
legitimação passiva da União – embargos infrin-
gentes – desprovimento ..................... 38/2764, 162

aLexanDro aLves ferreira

•	O Programa Brasileiro de Operador Econômico 
Autorizado (OEA) – Origem, Estrutura e os No-
vos Rumos para o Controle Aduaneiro Nacional
 .....................................................................41/204

ambientaL

•	Ambiental – cais do porto velho – retirada de 
embarcação – risco de vazamento de óleo –  me-
didas de precaução – necessidade ..... 42/3047, 178

•	Ambiental – construção e exploração de píer – 
área de preservação permanente – prova peri-
cial – necessidade .............................. 40/2903, 181

•	Ambiental – vazamento de álcool – Porto de 
Paranaguá – multa – ação anulatória – adminis-
tração do porto – responsabilidade objetiva do
poluidor ambiental ............................ 41/2986, 160

•	Embarcações offshore – fiscalização – compe-
tência  – óbice – atipicidade .............. 37/2673, 146

ana cLarissa masuko e gabrieLa rosa Lopes

•	Cabotagem, Proteção à Bandeira e Livre Conco-
rrência ............................................................42/39
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ana Luiza becker saLLes

•	A Validade do Contrato de Uso Temporário (CUT)
 .....................................................................39/109

antaq

•	Antaq – auto de infração – multa – cancelamento 
pela própria autoridade administrativa – perda
superveniente do objeto – extinção ... 38/2765, 163

•	Antaq – multa – legitimidade – superintendente 
da autarquia – celebração de TAC – vedação 
expressa – nulidade do ato – reconhecimento
 .......................................................... 41/2987, 161

•	Relatório de fiscalização – desempenho geren-
cial e operacional – subjetividade ...... 37/2674, 147

aposentaDoria

•	Aposentadoria – complementação – Compa-
nhia Docas do Estado de São Paulo – acordo
coletivo de trabalho – prescrição ....... 38/2766, 163

apreensão De carga

•	Administrativo e processual civil – Mandado de 
segurança – Abandono ou apreensão de carga 
– Retenção de contêiner – Descabimento – Lei 
nº 9.611/1998, art. 24, parágrafo único (TRF 1ª R.)
 .......................................................... 39/2824, 158

apreensão De mercaDoria importaDa

•	Apreensão de mercadoria importada – subfatu-
ramento – interposição fraudulenta – pena de
perdimento – não cabimento ............. 40/2904, 181

arbitragem portuária

•	A Importância dos Métodos Adequados de So-
lução de Conflitos para a Atividade Portuária
(Osvaldo Agripino de Castro Junior) ..................37/9

•	Arbitragem e Sua Aplicação no Âmbito do Tri-
bunal de Contas: uma Análise à Luz do Con-
trole Exercido nos Contratos Administrativos 
Portuários (João Paulo Hecker da Silva, Ronal-
do Vasconcelos e Marcello de Oliveira Gulim)
 .......................................................................37/25

•	Arbitragem no Setor Portuário e o Decreto 
nº 8.465, de 2015 (Cesar Pereira) ...................37/43

área De preservação permanente

•	Edificação – Lei nº 12.651/2012 – Código Flo-
restal – constitucionalidade – intervenção de 
baixo impacto ambiental – manutenção – pos-
sibilidade – Resolução Conama nº 639/2006
 .......................................................... 37/2675, 147

área porto

•	Área porto – posse – bem público – mera deten-
ção – reintegração – impossibilidade . 39/2833, 178

armazenamento

•	Armazenamento – atividade portuária – Lei 
nº 12.815/2013 – poder concedente – Antaq – 

União – ilegitimidade passiva – competência – 
Justiça Estadual .................................. 39/2834, 181

armazém aLfanDegaDo

•	Armazém alfandegado – armazenagem – des-
pesas – cobrança – direito de retenção – redu-
ção do preço – impossibilidade ......... 39/2835, 182

arrenDamento portuário

•	Arrendamento portuário – serviços de abertura 
e fechamento dos portões – acesso ao cais – co-
brança – inexigibilidade do crédito – repetição
do indébito – impossibilidade ............ 39/2836, 184

arresto De embarcação

•	Arresto de embarcação – tutela provisória de 
urgência – deferimento – relação jurídica – exis- 
tência da dívida – comprovação ........ 42/3048, 178

arrumaDor e capatazia

•	Arrumador e capatazia – previdenciário – ati-
vidade especial – agentes nocivos – Lei nº 
9.032/1995 – enquadramento parcial – apo-
sentadoria por tempo de contribuição – possi-
bilidade ............................................. 38/2767, 164

artur saviano neto e 
Loren tazioLi engeLbrecht zantut

•	Natureza Jurídica da Cobrança de Sobre-Estadia 
de Contêiner (Demurrage), à Luz da Solução de 
Consulta RFB nº 108-2017: Cláusula Penal, In-
denização Pré-Fixada ou Prestação de Serviço
 .......................................................... 38/2812, 223

ativiDaDes aLfanDegárias

•	Atividades alfandegárias – exploração – “Ta-
rifa de Armazenagem de 15 Dias” – cobrança 
– encerramento dessas atividades – processo – 
extinção ............................................. 42/3049, 178

ativiDaDes portuárias

•	O Acordo de Facilitação do Comércio e Seus 
Reflexos nas Atividades Portuárias. Análise do
Porto de Santos/SP (Rodrigo Luiz Zanethi) ......41/51

auDitor fiscaL

•	Auditor fiscal – servidor público municipal – 
Porto de Itajaí – superintendência – autarquia 
municipal – atividade preponderantemente 
administrativa – periculosidade – ausência
 .......................................................... 38/2768, 165

augusto fauveL De moraes

•	A Polêmica Questão do Subfaturamento e Im-
possibilidade de Perdimento ...........................38/23

•	Restrições da Inaptidão de CNPJ na Interposi-
ção Fraudulenta ............................................40/121

auto De infração

•	Administrativo – Ambiental – Auto de infração 
– Vazamento de óleo – Atuação em descon-
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formidade com a licença de operação – Ibama 
– Competência fiscalizatória – Art. 23, VI e VII 
da Constituição – Lei nº 7.735/1989 – Duplici-
dade de penalidades – Inocorrência – Valor da 
multa adstrito aos patamares legais – Art. 75 
da Lei nº 9.605/1998 e art. 44 do Decreto 
nº 3.179/1999 – Desprovimento (TRF 2ª R.)
 .......................................................... 41/2972, 113

•	Auto de infração – conferência física de merca-
dorias – atraso no posicionamento – condições 
estabelecidas pelo delegado da Receita Federal 
– descumprimento – multa diária – Decreto-
-Lei nº 37/1966 – Súmula nº 7/STJ – revisão 
– impossibilidade – agravo interno improvido
 .......................................................... 38/2769, 165

•	Auto de infração – importação de mercadoria 
– titularidade – declaração de importação e fa-
tura – irregularidade quanto à sua pessoa – pena
de perdimento – legalidade ............... 42/3050, 178

•	Direito processual civil – Administrativo – Am-
biental – Auto de infração – Embarcação – Des-
carga de óleo no mar – Responsabilidade objeti-
va – Procedimento – Nulidades ausentes – Multa 
– Conversão – Prestação de serviços – Recurso
parcialmente provido (TRF 3ª R.) ....... 41/2973, 129

autoriDaDe portuária

•	Autoridade portuária – gratificação individual de 
produtividade – adicional de risco ..... 40/2905, 181

•	Autoridade portuária – omissão – tabela de 
preços máxima – homologação – inércia – não 
comprovação – direito líquido e certo – inexis-
tência – entes sindicais – ingresso – impossibili-
dade – recurso – desprovimento ........ 38/2770, 166

autuações aDministrativas

•	Processo civil – Pretendida anulação de autu-
ações administrativas impostas aos autores, e 
suas consequências, bem como indenização 
por dano moral – Alegação – Foram absolvidos 
na instância penal (falta de provas dos fatos que 
além de constituírem crime de furto – Envolviam 
também infração administrativa – Rompimento 
de lacre de container) – Independência das es-
feras cível, penal e administrativa – Autores que 
não se desincumbiram do desfazimento da pre-
sunção de legalidade e legitimidade dos atos da 
administração (art. 333, I, CPC/1973) – Multa 
administrativa regida pela legislação aduaneira 
que se sustenta – Sentença reformada – Apelo
dos autores prejudicado (TRF 3ª R.) ... 38/2746, 118

avaria De carga

•	Avaria de carga – transporte marítimo – agência 
de navegação – efetiva presença de grupo eco-
nômico – responsabilidade – cumprimento de
contrato – reparação por danos ......... 42/3051, 179

avaria De mercaDoria importaDa

•	 Indenização pelos tributos não recolhidos – res-
ponsabilidade pelo dano – vistoria aduaneira – 
depositário – presunção ..................... 37/2676, 148

avaria grossa

•	A Avaria Grossa e o Novo Código de Proces-
so Civil:  Breves Comentários (Paulo Henrique
Cremoneze) ....................................................38/82

avarias e claims

•	Direito Marítimo, Avarias e Claims (José Flávio 
Commandulli) .................................................41/89

aviso aos navegantes 

•	Transitoriedade – duplicidade da autuação – 
regularidade – valor da multa – discricionarie-
dade .................................................. 37/2677, 149

B

bagagem acompanhaDa

•	Bagagem acompanhada – bens de uso ou con-
sumo pessoal – normas de administração tri- 
butária – isenção – Declaração de Bagagem 
Acompanhada (DBA)  ........................ 42/3052, 180

barcos De turismo

•	Barcos de turismo – alvará – lei municipal 
– inconstitucionalidade – regime dos portos 
e navegação marítima, fluvial e lacustre – 
competênciaprivativa da União – usurpação
 .......................................................... 42/3053, 180

c

caDe

•	Administrativo – Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade – Processo adminis-
trativo – Ofensa ao direito de livre concorrên-
cia – Porto de Santos/SP – Operadores portuá-
rios – Terminais retroportuários alfandegados 
– Serviços de segregação e entrega de contêi-
neres – cobrança de taxa – Resolução Antaq  
nº 2.389/2012 – Legalidade – Nulidade da deci-
são administrativa – Inafastabilidade da jurisdi-
ção (CF, art. 5º, V) (TRF 1ª R.) ............ 42/3038, 129

cais

•	Cais – ampliação – gestão do contrato – irregu-
laridades – condenação em débito .... 42/3054, 181

•	Alta de manutenção – cabeços – pescadores – 
perda de embarcações – evento danoso – res-
ponsabilidade – município ................ 37/2678, 149

cais comerciaL

•	Cais comercial – Porto de Vitória/ES – obras – 
sobrepreço – metodologia executiva – alteração 
– discrepâncias – verificação in loco – obra con-
cluída – superfaturamento apurado – TCU – con-
versão dos autos em tomada de contas especial
 .......................................................... 38/2771, 167
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camiLa menDes vianna carDoso, 
Diego faria magaLhães e 
ingriD áviLa barbosa ferreira

•	Os Clubes de P&I e a Impossibilidade de Ação
Direta .............................................................40/91

carga

•	Carga – presença – certificação equivocada 
– tributos – recolhimento indevido – ressarci-
mento – danos materiais .................... 39/2837, 184

•	Carga retida – liberação – conhecimento de 
embarque – via original – apresentação – Ins-
trução Normativa SFB nº 680/2006 – Instruções 
Normativas RFB nºs 1.356/2013 e 1.443/2014
– necessidade .................................... 39/2838, 184

catering

•	Os Tratamentos Aduaneiro e Fiscal sobre a Ati-
vidade de Catering (Cintia Ladoani Bertolo e
Adolpho Bergamini) ......................................40/115

centro LogÍstico e inDustriaL aDuaneiro

•	Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (Clia) – 
despesas de fiscalização extraordinária – ressar-
cimento – obrigação pecuniária – natureza ju-
rídica – dívida ativa não tributária ..... 41/2988, 161

cesar DaLston

•	Alteração da Classificação Fiscal de uma Mer-
cadoria – Causas e Efeitos ...............................41/25

cesar pereira

•	Arbitragem no Setor Portuário e o Decreto
nº 8.465, de 2015 ...........................................37/43

charLes giacomini

•	Um Pequeno Mar de Ideias ..............................40/9

cintia LaDoani bertoLo e aDoLpho bergamini

•	Os Tratamentos Aduaneiro e Fiscal sobre a Ativi-
dade de Catering ..........................................40/115

cLassificação aDuaneira tarifária

•	Classificação aduaneira tarifária – divergência 
– II e IPI – análise do material importado – labo-
ratórios – adoção de técnicas diferentes – con-
junto probatório ................................. 38/2772, 167

cnpJ

•	CNPJ – inaptidão – recursos utilizados em 
operação de comércio exterior – ausência de 
comprovação da origem – tipificação – interpo-
sição fraudulenta  .............................. 40/2906, 182

•	CNPJ – suspensão – operações de comércio ex-
terior – meros indícios de irregularidades – des-
proporcionalidade ............................. 41/2989, 163

cobrança De sobre-estaDia De contêiner

•	Cobrança de sobre-estadia de contêiner – des-
pachante aduaneiro – legitimidade passiva 

– foro competente – art. 53, III, d, CPC/2015
 .......................................................... 40/2907, 182

coDesa

•	Codesa – obras de construção de berço – subs-
tituição de dolfins – sobrepreço – razões de 
justificativa – rejeição – multa – determinações
corretivas ........................................... 38/2773, 167

cofins

•	Cofins – PIS/Pasep – regime não cumulativo – cré-
dito – insumo – edificações e benfeitorias – im-
possibilidade ..................................... 42/3055, 181

•	Cofins – regime não cumulativo – adicional de 
alíquota da Cofins-Importação – dedução da 
base de cálculo do valor – impossibilidade – 
art. 15, § 3º, da Lei nº 10.865/2004 ... 41/2990, 165

comércio exterior

•	Da Flexibilização Quanto à Aplicação de 
Inaptidão do CNPJ das Pessoas Jurídicas Que 
Atuam no Comércio Exterior (Kelly G. Martarello
a Josiane Zordan Battiston) ................ 42/3104, 236

companhia Docas

•	Companhia Docas – honorários de sucum-
bência – advogados empregados e a contrata-
dos – determinação para apuração de débito
 .......................................................... 41/2991, 166

•	Companhia Docas do Rio de Janeiro – reurba-
nização do porto – aluguel social – compromis-
so – pagamento – reassentamento em programa 
habitacional – exclusão – recurso – desprovi-
mento ................................................ 41/2992, 166

companhia Docas Do rio granDe Do norte

•	Companhia Docas do Rio Grande do Norte – 
servidor/empregado público – reenquadramen-
to – relação de trato sucessivo – descaracteri-
zação ................................................. 42/3056, 182

companhia De Docas Do pará

•	Companhia de Docas do Pará – de reintegração 
de posse – área esbulhada – terreno de Marinha 
– ausência de comprovação – título de proprie-
dade – validade ................................. 38/2774, 167

companhia Docas De imbituba

•	Companhia Docas de Imbituba – exploração
portuária – constrição de bens ........... 40/2908, 183

compliance

•	Necessidade de Compliance Frente à Atividade 
das Agências Marítimas (Ricardo Deo Sipione 
Augusto e Igor José Neves Regini) ...................42/83

conhecimento De embarque

•	Conhecimento de embarque – furto – emissão 
de nova via – retenção indevida de mercadorias
– liberação ......................................... 40/2909, 184
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container

•	Apelação cível – Processo civil – Indenização 
por dano moral e material – Furto de bens 
que se encontravam no interior de um contai-
ner – Responsabilidade solidária – União Fe-
deral e Cia. Docas do Rio de Janeiro – Nexo 
causal não demonstrado – Indenização cor-
rigida a partir do arbitramento – Condenação 
em honorários advocatícios – Valor compatí-
vel com o entendimento desta corte regional 
– Causa de pouco complexidade – Senten-
ça confirmada (TRF 2ª R.) .................. 40/2897, 137

contêiner

•	Contêiner – apreensão – desembaraço aduanei-
ro – unidade de carga – inexistência de respon-
sabilidade – mero transportador – desunitiza-
ção – liberação – provimento ............ 41/2993, 166

•	Contêiner – furto de bens – dano moral e mate-
rial – indenização – responsabilidade solidária 
– União Federal – Cia. Docas do Rio de Janei-
ro – nexo causal não demonstrado – indeni-
zação corrigida  ................................. 40/2910, 184

•	Contêiner – retenção – perdimento da carga – 
obrigação de devolução – cumprimento apenas 
após o ingresso da ação – conduta injustifi-
cada – sentença – manutenção  ......... 42/3057, 183

contêineres

•	Apreensão – mercadorias – abandono – per-
dimento – unidade de carga e mercado-
ria – distinção – responsabilidade do trans- 
portador – inexistência – desunitização – libe-
ração das unidades de carga – possibilidade
 .......................................................... 37/2680, 151

•	Contêineres – taxa de inspeção não invasiva 
– cobrança – abstenção – consignação em juí- 
zo – impossibilidade – ilegalidade da cobran-
ça – inexistência de demonstração – recurso
– desprovimento  ............................... 38/2775, 168

contrato

•	Contrato de Uso Temporário (Eduardo da Costa 
Lima Caldas Machado) .................................40/224

contrato De afretamento

•	Contrato de afretamento – atraso na entre-
ga das embarcações – multa moratória – base 
de cálculo – taxa de tripulação – afastamento
 .......................................................... 42/3058, 184

•	Contrato de afretamento – bandeira estrangeira 
– CAA – obtenção – descumprimento – previ-
sibilidade – encerramento antecipado do con-
trato – princípios da boa-fé objetiva e da probi-
dade – afretador – responsabilidade... 40/2911, 185

•	Contrato de afretamento – cobranças ou com-
pensação nas faturas e recebíveis – periculum
in mora .............................................. 40/2912, 187

•	Contrato de afretamento – contrato de presta-
ção de serviços de operações náuticas – cláu-

sula penal moratória – pacta sunt servanda
 .......................................................... 40/2913, 188

•	Contratos de afretamento – embarcações – atraso 
na entrega – substituição – oferta – recusa – apli-
cação de multas – impossibilidade – resolução
dos contratos ..................................... 40/2914, 188

contrato De afretamento a casco nu

•	Contrato de afretamento a casco nu – rescisão 
– causa – impossibilidade de registro – Antaq 
– probabilidade da existência do direito – não
demonstração .................................... 38/2776, 170

contrato De arrenDamento

•	Contrato de arrendamento – Codesa – revisão 
de cláusulas – equilíbrio econômico-financeiro 
– rescisão do contrato – reconhecimento – de-
cisão judicial transitada em julgado – extin-
ção do objeto processual ................... 41/2994, 167

•	Contrato de arrendamento – termo aditivo –
depósito de valores ............................ 40/2915, 189

•	Contrato de arrendamento portuário – expan-
são de área – licitação – inviabilidade – pedido
de reexame – não conhecimento ....... 41/2995, 169

contrato De embarcação marÍtima

•	Contrato de embarcação marítima – multa contra-
tual – aplicação – descumprimento da Resolução 
nº 19/2013 da ANP – alegação – compensa-
ção de créditos – impossibilidade – direito 
ambiental – construção e exploração de píer e 
deck para balsas – área de preservação perma-
nente – lagoa e parque municipal – avaliação 
técnica – necessidade  ....................... 42/3059, 184

•	Contrato de embarcação marítima – Resolução 
nº 19/2013 da ANP – descumprimento – ale-
gação – multa contratual – cobrança – tutela 
– antecipação  ................................... 42/3060, 185

contrato De reparação De navio

•	Contrato de reparação de navio – proprieda-
de da União – mora e parcial inexecução do 
objeto – rescisão – demonstração dos custos 
– ausência – condenação – impossibilidade
 .......................................................... 42/3061, 185

contrato De transporte marÍtimo

•	Mercadorias – perda – desembarque em porto 
diverso – dano material – apreensão pela alfân-
dega – leilão – responsabilidade pelo transporte
e entrega dos produtos ....................... 37/2681, 152

contrato De uso temporário

•	A Validade do Contrato de Uso Temporário
(CUT) (Ana Luiza Becker Salles) ....................39/109

contratos De afretamento marÍtimo e prestação 
De serviços

•	Contratos de afretamento marítimo e pres-
tação de serviços – retenção do pagamento 
– excesso de consumo de combustível – de-
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dução de importâncias e multas – impossibi-
lidade – responsabilidade da fretadora – veri-
ficação – necessidade – caução – necessidade
 .......................................................... 42/3062, 186

contratos De afretamento marÍtimo por tempo

•	Contratos de afretamento marítimo por tempo 
– apoio marítimo à exploração de petróleo – 
combustível e água – fornecimento – obrigação 
– excesso no gasto com insumo – prova técnica
 .......................................................... 38/2777, 170

contratos De arrenDamento portuário

•	Uma Análise acerca da Transferência de Titula-
ridade e Controle Societário no âmbito dos Con-
tratos de Arrendamento Portuário (Eduardo da
Costa Lima Caldas Machado) ........................38/204

contribuição previDenciária

•	Pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal – Isenção e restituição de contribuição 
previdenciária incidente sobre férias e respecti-
vo adicional – Trabalhador avulso – Reconhe-
cimento do direito pela União quanto às férias 
não gozadas – Divergência quanto ao ônus da 
prova – Questão de Ordem nº 20, da TNU – 
Incidente conhecido e parcialmente provido
(TNUJEF) ............................................ 38/2749, 140

controLe aDuaneiro

•	Controle aduaneiro – informação inexata – falta
de tipificação – inocorrência ............. 40/2916, 189

•	O Programa Brasileiro de Operador Econômico 
Autorizado (OEA) – Origem, Estrutura e os No-
vos Rumos para o Controle Aduaneiro Nacional 
(Alexandro Alves Ferreira) .............................41/204

créDito-prêmio

•	Crédito-prêmio - IPI – liquidação de sentença 
– valor “FOB” – base de cálculo – exclusão de 
benefício fiscal (drawback) e de comissão do 
agente ou representante no exterior – enfoque
constitucional .................................... 39/2839, 186

crime contra a orDem tributária

•	Crime contra a ordem tributária – supressão de 
tributo mediante fraude – Siscomex – inscrição 
prévia – inexistência – supressão de tributo – 
inocorrência – ausência de dolo – acolhimento
 .......................................................... 41/2996, 171

D

Dano ambientaL

•	Administrativo – Ibama – Dano ambiental
(TRF 4ª R.) ......................................... 42/3041, 161

•	Dano ambiental – área de preservação perma-
nente – borda de reservatórios – edificação – 
Resolução Conama nº 04/1985 – desocupação
do local ............................................. 40/2917, 190

•	Dano ambiental – derramamento do óleo – Porto 
de Santos – navio fretado com bandeira de Sin-
gapura – responsabilidade civil – ação civil pú-
blica – litisconsórcio facultativo – Ministério Pú-
blico Federal e Estadual ..................... 38/2778, 171

Danos ambientais 

•	Marina – áreas de preservação permanente – 
obras – rampa de acesso – ancoradouro – aterro 
– Resolução Conama nº 369/2006 – aplicabili-
dade – recuperação – indenização – cabimento
 .......................................................... 37/2682, 152

Débito fiscaL

•	Anulação – benefícios – vigência – reconhe-
cimento – créditos tributários – exigibilidade 
– suspensão – ICMS – desembaraço aduaneiro
 .......................................................... 37/2683, 153

•	Anulatória – Repetro – revisão aduaneira – erro 
na classificação – embarcações importadas – 
multa – aplicabilidade – boa-fé – inocorrência 
de prejuízo à Fazenda Pública – irrelevância – 
art. 136 do CTN ................................. 37/2684, 154

•	Débito fiscal – ação anulatória – multa – 
art. 107, IV, c, Decreto-Lei nº 37/1966 – registro 
no Siscomex – agente marítimo – responsabili-
dade solidária – ausência ................... 39/2840, 186

Decisão

•	Decisão – Porto de Luís Correia/PI – Convênio 
nº 003/2007 da SEP – peculato-furto – ação pe-
nal – trancamento – atipicidade – liminar – inde-
ferimento ........................................... 38/2779, 171

Decreto Dos portos

•	Análise Jurídica sobre as Alterações Promovidas 
no Decreto dos Portos (Felipe de Assis Serra)
 .....................................................................39/221

Demurrage

•	Demurrage – cobrança – conhecimento de 
embarque – dias e valores devidos a título de 
demurrage – prévia pactuação – inexistência –
improcedência  .................................. 42/3063, 187

•	Demurrage – contêiner – prescrição – art. 22 
da Lei nº 9.611/1998 – inaplicabilidade
 .......................................................... 39/2841, 187

•	Demurrage – despesa de sobreestadia – despa-
cho aduaneiro – Receita Federal – poder de regu-
lamentar a matéria – extrapolação ..... 42/3064, 188

•	Demurrage – devolução dos contêineres – data 
controvertida – cobrança – limitação – relató-
rios do terminal portuário – apuração do valor 
em liquidação – nulidade da sentença – inocor-
rência ................................................ 39/2842, 187

•	Demurrage – prescrição ânua – reforma 
da sentença – prescrição afastada – possi-
bilidade de apreciação do mérito em grau 
recursal – art. 1.013, § 4º, do CPC/2015
 .......................................................... 40/2918, 191
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•	Demurrage É Frete? (Gisele Pereira) ... 37/2731, 240

•	 Interposição Fraudulenta de Terceiros. Perdi-
mento de Mercadorias. Declaração de Inapti-
dão e Suspensão do CNPJ. Princípios da Ampla 
Defesa e do Contêiner: Caso de Demurrage?
(Sávio Ferreira de Souza) ................................41/70

•	Posse & Composse de Contraditório (Josiane
Zordan Battiston) ............................... 37/2730, 227

Depósito aLfanDegário 

•	Operador portuário – entrega indevida a tercei-
ros – declarações de importação falsas – inde-
nização – obrigação  ......................... 37/2685, 156

Depósito De carga

•	Depósito de carga – cobrança – regularidade 
– atraso no embarque – condições climáticas 
– caso fortuito – responsabilidade do terminal – 
ausência ............................................ 40/2919, 191

Derramamento De proDuto em águas marinhas

•	Derramamento de produto em águas marinhas 
– responsabilidade civil ambiental – substância 
não tóxica – dano efetivo e nexo causal – ausên-
cia de comprovação – obrigação de indenizar
– inexistência ..................................... 40/2920, 191

Desembaraço aDuaneiro

•	Administrativo – Desembaraço aduaneiro – De-
sunitização de carga e devolução de contêi-
ner – Aplicação da penalidade de perdimento 
das mercadorias transportadas em razão de 
abandono das mercadorias importadas – Le-
gitimidade passiva da autoridade alfandegá-
ria – desprovimento do recurso (TRF 2ª R.)
 .......................................................... 42/3039, 143

•	Desembaraço aduaneiro – adequação da via 
eleita – pena de perdimento – fatura comercial
 – erro material .................................. 41/2997, 172

•	Desembaraço aduaneiro – alho tipo especial – 
direito antidumping – recolhimento – necessi-
dade .................................................. 41/2998, 172

•	Desembaraço aduaneiro – bagagem pessoal – 
bill of lading – ausência – ordem de frete – rela- 
ção nominal dos bens – propriedade das merca-
dorias – comprovação – despacho aduaneiro – 
prosseguimento ................................. 41/2999, 172

•	Desembaraço aduaneiro – liberação condicio-
nada ao pagamento de multa e prestação de
caução – impossibilidade .................. 40/2921, 192

•	Desembaraço aduaneiro – manifesto de car-
ga – bem não descrito – IN RFB 800/2007 
– informação prestada extemporaneamente – 
pena de perdimento – aplicação – cabimento
 .......................................................... 41/3000, 173

•	Desembaraço aduaneiro – reclassificação tarifá-
ria – auto de infração – inexistência – merca-
dorias – liberação – DI 16/0769425-7 – presta-
ção de garantia – desnecessidade ...... 40/2922, 192

•	Desembaraço aduaneiro – subfaturamento – de-
claração de preço – falsidade – pena de perdi-
mento – ato administrativo – anulação – tutela 
de urgência – provimento parcial ...... 40/2923, 193

•	 Importações – intervenção no domínio econô-
mico – exportação – vedações – fiscalização
 .......................................................... 37/2686, 159

•	Tributário e administrativo – Mandado de se-
gurança – Mercadoria importada – Prazo para 
desembaraço aduaneiro – Perdimento de bens 
por abandono não configurado – Ausência da 
intenção de abandonar as mercadorias – (8) 
(TRF 1ª R.) ......................................... 40/2896, 131

Desembaraço conDicionaDo

•	Direito constitucional – Direito administra-
tivo – CPC/1973 – Apelação – Receita Fe-
deral – Despacho aduaneiro – importação 
– Apresentação de documentos – Prazo de-
finido em portaria – Possibilidade – Desem-
baraço condicionado a pagamento de multa 
– Impossibilidade – Súmula nº 323 do STF
(TRF 2ª R.) ......................................... 38/2745, 111

Desestatização

•	Desestatização – arrendamentos – conces-
são de uso onerosa – terreno em área por-
tuária – prestação de serviço público – en-
vasilhamento de gás – irregularidades ou 
impropriedades – ausência ................ 42/3065, 189

Despacho aDuaneiro

•	Despacho aduaneiro – importação – Siscomex 
– greve – princípio da continuidade do serviço
público – habilitação – cabimento ..... 41/3001, 174

•	Despacho aduaneiro – manifesto de carga – 
entrega extemporânea – ausência de má-fé – 
pena de perdimento – inaplicabilidade – libe-
ração de mercadorias ........................ 38/2780, 178

Despacho De importação

•	Despacho de importação – canal vermelho de 
conferência – prazo razoável – inobservância –
segurança – concessão ...................... 41/3002, 174

Despesas De armazenagem

•	Despesas de armazenagem – abandono da 
mercadoria – contraprestação – cobrança – 
União – legitimidade passiva – art. 31 do De-
creto-Lei nº 1.455/1976 – art. 647 do Decreto 
nº 6.759/2009 – apelação – desprovimento
 .......................................................... 39/2843, 187

•	Despesas de armazenagem – mercadorias 
abandonadas – Secretaria da Receita Fede-
ral – pagamento –dever ..................... 42/3066, 190

•	Despesas de armazenagem – terminal portuário 
– responsabilidade – Peca – apreensão de mer-
cadorias ............................................. 39/2844, 188
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Detention

•	Detention – cobrança – contraestadia – contra-
to – transgressão – pacta sunt servanda – paga-
mento – obrigação ............................. 42/3067, 191

Diego faria magaLhães, 
camiLa menDes vianna carDoso e 
ingriD áviLa barbosa ferreira

•	Os Clubes de P&I e a Impossibilidade de Ação
Direta .............................................................40/91

Direito antiDumping

•	Direito antidumping provisório – Resolução 
Camex nº 10/2016 – espelhos não emoldu-
rados – sobretaxa – cobrança – marco tem-
poral – registro da declaração de importação
 .......................................................... 39/2845, 188

Direito internacionaL 

•	Ação de indenização contra Estado estrangei-
ro – naufrágio de embarcação brasileira por 
submarinho alemão – ato praticado durante a 
Segunda Guerra Mundial – imunidade absoluta
 .......................................................... 37/2687, 160

Direito portuário

•	Considerações Acerca do Direito Portuário Como 
um Ramo Autônomo do Direito (Jonas Soares
dos Santos Filho) ...........................................41/218

Dpem

•	DPEM – cobrança – acidente náutico – falecimen-
to – indenização máxima – inadimplemento do 
prêmio – recusa do pagamento da indenização
– impossibilidade ............................... 39/2846, 190

Dragagem

•	Dragagem – manutenção – licitação – Porto 
de Santos – serviços comuns de engenharia –
pregão eletrônico – cabimento  ......... 38/2781, 179

Dragagem e expansão portuária no brasiL: 
probLemas e soLuções

•	A Dragagem nos Portos Brasileiros (Milene 
Corrêa Zerek Capraro) ....................................40/41

•	Dragagem: a Necessidade de um Novo Modelo 
(Thiago Testini de Mello Miller, José Carlos Higa 
de Freitas e Marina Custódio Maciel da Silva)
 .......................................................................40/26

•	Poder Judiciário – Justiça Federal – 1ª Vara de
Santos ...................................................40/2895, 86

•	Poder Judiciário – Justiça Federal de Primeiro
Grau .....................................................40/2891, 64

•	Poder Judiciário – Justiça Federal de Primeiro
Grau .....................................................40/2892, 72

•	Poder Judiciário – Justiça Federal de Primeiro
Grau .....................................................40/2893, 73

•	Poder Judiciário – Poder Judiciário – Justiça Fe-
deral de Primeiro Grau .........................40/2890, 60

•	Tribunal Regional Federal da 3ª Região – Publi-
cações Judiciais I – TRF Secretaria da Presidência
 .............................................................40/2894, 78

•	Um Pequeno Mar de Ideias (Charles Giacomini)
 .........................................................................40/9

Drawback

•	Drawback suspensão – âmbito federal – con-
sulta administrativa – benefício da suspen-
são do ICMS e do seu crédito presumido 
– resposta negativa – segurança pleiteada – con-
cessão parcial .................................... 39/2847, 191

•	Drawback suspensão – princípio da vinculação 
física – inobservância – inadimplemento do 
regime – exigibilidade dos tributos suspensos –
possibilidade ..................................... 40/2924, 194

•	Tributário e aduaneiro – Drawback modalida-
de suspensão – Não ocorrência de exportação 
de parte da mercadoria importada – Fraude 
– Prescrição – Inocorrência – Selic (TRF 4ª R.)
 .......................................................... 38/2747, 125

E

eDuarDo antonio temponi Lebre, 
gabrieL zapeLLini nunes e 
marcieLi Da siLva ribeiro

•	Ampliação dos Direitos Aplicados à Profissão do 
Oceanógrafo Embarcado  .............................42/218

eDuarDo Da costa Lima caLDas machaDo

•	Contrato de Uso Temporário ........................40/224

•	Uma Análise acerca da Transferência de Titula-
ridade e Controle Societário no âmbito dos Con-
tratos de Arrendamento Portuário .................38/204

•	Terminais de Uso Privado: a Insígnia do Novo
Regime Jurídico Portuário .............................37/200

embarcação

•	Embarcação – acidente – meio ambiente – va-
zamento de mistura ácida – responsabilidade 
civil objetiva e solidária – indenização do dano
 .......................................................... 39/2848, 192

•	Embarcação – atraso na entrega – valores – di-
reito de retenção – contrato típico de direito 
marítimo – tutela antecipada de urgência – pro-
babilidade do direito invocado – cláusula penal 
e direito à retenção devidamente contratados
 .......................................................... 41/3003, 174

•	Embarcação – contrato de cessão de direito 
aquisitivos – escritura definitiva de transferência 
do bem – compra e venda – simulação – ino-
corrência ........................................... 41/3004, 175

•	Embarcação – registro de propriedade marítima 
– anotações – hipoteca – arresto – julgamento 
– erro de fato ..................................... 41/3005, 175
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embarcação afretaDa a caso nu

•	Embarcação afretada a caso nu – combustível 
fornecido erroneamente – cobrança – reque-
rimento do chefe de máquinas – não compro-
vação – improcedência ...................... 38/2782, 180

empresa aLfanDegaDa

•	Empresa alfandegada – certidão de regularida-
de fiscal – apresentação extemporânea – desal-
fandegamento – descabimento – princípio da
razoabilidade ..................................... 38/2783, 180

empresas De navegação

•	Direito administrativo e processual civil – Ação 
ajuizada por associação representante das em-
presas de navegação de longo curso – Insurgên-
cia em face do reajuste de tarifas portuárias ence-
tado pela Resolução DP nº 100, de 28.09.2001, 
da companhia docas do estado de São Paulo 
– Legitimidade da associação porque expres-
samente autorizada por decisão assemblear – 
Ilegitimidade ativa ad causam das empresas de 
navegação (armadores) e, consequentemente, 
da associação autora, para discutir em juízo re-
lação jurídica da qual não fazem parte: na sin-
gularidade, as tarifas são recolhidas pelos ope-
radores portuários, não havendo nada nos autos 
que comprove o pagamento pelas empresas de 
navegação – Exegese do art. 6º do CPC/1973 
(art. 18 do CPC/2015) – Extinção do processo 
sem resolução de mérito, com condenação da 
autora ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios – Apelação e agravos 
retidos interpostos pela autora prejudicados
(TRF 3ª R.) ......................................... 42/3040, 149

entreposto aDuaneiro

•	Entreposto aduaneiro – industrialização – admis-
são – reconhecimento – desembaraço aduanei-
ro – entrada física das mercadorias importadas 
nos locais indicados na legislação específica –
desnecessidade .................................. 40/2925, 194

estacionamento De caminhões

•	Estacionamento de caminhões – pátios particu-
lares – fora da área portuária – pagamento – re-
lação comercial – relação empregatícia – ine-
xistência ............................................ 41/3006, 176

estaLeiro e Da base navaL (ebn)

•	Estaleiro e da Base Naval (EBN) – obras de cons-
trução – Município de Itaguaí – representação 
– Ministério da Defesa – possíveis sobrepreços – 
verificação por força do item 1.7.3 do Acórdão
nº 2.689/2014-TCU ........................... 38/2784, 182

estivaDor

•	Agentes nocivos – ruído – poeira mineral – re-
conhecimento – aposentadoria por tempo de 
serviço/contribuição – concessão – cabimento
 .......................................................... 37/2688, 160

•	Estivador – motorista – exposição a agentes 
nocivos – tempo especial – acórdão – cumpri-
mento imediato – decisão de eficácia manda-
mental ............................................... 39/2849, 195

•	Estivador – tempo de serviço especial – aposen-
tadoria especial ou a revisão da aposentadoria 
por tempo de contribuição – deferimento – mais
vantajoso ........................................... 39/2850, 195

•	Previdenciário – Aposentadoria especial – Im-
possibilidade – Estivador – Ausência de laudo 
técnico-pericial – Improvimento (TRF 5ª R.)
 .......................................................... 40/2900, 175

exportações 

•	Expectativa das Exportações no Brasil com 
a Saída do Reino Unido da União Europeia
(Leatrice Mendonça Bez de Oliveira Gomes) ..37/92

F

feLipe De assis serra

•	Análise Jurídica sobre as Alterações Promovidas
no Decreto dos Portos ..................................39/221

finsociaL sobre capatazia

•	Finsocial sobre capatazia – arrendatário – inci-
dência sobre receita ........................... 40/2926, 194

fiscaLização

•	Os Procedimentos Especiais de Fiscalização 
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afretamento – prestação de serviços – indispo-
nibilidade da embarcação – downtime – supe-
ração –  rescisão – possibilidade ........ 39/2868, 209

navio pLataforma

•	Navio plataforma – bandeira estrangeira – zona 
contígua brasileira – processo penal – compe-
tência da Justiça Estadual ................... 41/3012, 182

negócio JurÍDico

•	Negócio jurídico – compra e venda – afreta-
mento a casco nu – prestação de serviço de 
transporte – anulação – contratos secundários – 
arbitragem – validade – recurso ao Poder Judiciá- 
rio – limitação – art. 22-A da Lei de Arbitragem
 .......................................................... 38/2791, 185

nepom

•	Nepom – embarcação policial – atuação
 .......................................................... 39/2869, 211

novo anexo v Da marpoL

•	Novo Anexo V da Marpol e as Regras Nacionais 
(Wellington Nogueira Camacho e Maria Cecília
Trindade de Castro) ........................................38/68

nvocc

•	NVOCC – contrato de transporte marítimo – 
descumprimento – envio de mercadorias para 
destino errado – danos materiais – risco de 
dano para terceiros em decorrência de atividade 
própria – dever de indenizar .............. 40/2935, 200

•	NVOCC – operador portuário – taxa de arma-
zenagem – cobrança – concordância tácita – 
serviços prestados – recurso – desprovimento
 .......................................................... 38/2792, 186
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o

obrigações acessórias 

•	Transporte de carga – prestador de serviço – 
subcontratação – serviços auxiliares conexos – 
residentes ou domiciliados no Brasil – Siscoserv
– desnecessidade ............................... 37/2704, 177

oceanógrafo embarcaDo

•	Ampliação dos Direitos Aplicados à Profissão 
do Oceanógrafo Embarcado (Eduardo Anto-
nio Temponi Lebre, Gabriel Zapellini Nunes e 
Marcieli da Silva Ribeiro) ..............................42/218

ogmo

•	Adicional de Indenização do Trabalhador Por-
tuário Avulso (AITP) – União Federal . 37/2705, 179

•	Ogmo – concurso público – dissídio jurispru-
dencial – cotejo analítico – ausência – julgados 
confrontados – ausência de similitude fática – 
competência – Justiça Comum – precedentes 
– edital – óbice das Súmulas nºs 5 e 7, do STJ
 .......................................................... 38/2793, 187

•	Ogmo – trabalhador portuário avulso – pro-
cesso seletivo – experiência profissional – exi-
gência – Justiça Comum Estadual – incompe-
tência ................................................ 39/2870, 211

omissão De recursos

•	Omissão de recursos – comércio exterior – pena 
de inaptidão do CNPJ – Lei nº 11.488/2002 
– superveniência – multa – aplicabilidade
 .......................................................... 40/2936, 200

o paraDigma Da subvaLoração no brasiL: faLsifi-
cação De Documentos ou subfaturamento?

•	A Controvertida Aplicação da Pena de Perdi-
mento a Infração Aduaneira de Subfaturamen-
to: Falsidade Material ou Ideológica? (Kelly G. 
Martarello e Josiane Zordan Battiston) ............38/35

•	A Polêmica Questão do Subfaturamento e Im-
possibilidade de Perdimento (Augusto Fauvel
de Moraes) ......................................................38/23

•	Desembaraço aduaneiro – irregularidade na 
importação – pena de perdimento – legalidade 
– art. 689, § 3º-A do Decreto nº 6.759/2009 –
aplicabilidade .......................................38/2733, 60

•	Desembaraço aduaneiro – subfaturamento de 
preços – suspeita – multa prevista no art. 108, 
do Decreto-Lei nº 37/1966 – aplicabilidade 
– retenção de mercadorias  – descabimento 
 .............................................................38/2734, 60

•	Desembaraço aduaneiro – subfaturamento qua-
lificado – falsificação documental – dolo na 
conduta – fraude ao Fisco – perdimento – pos-
sibilidade – multa – art. 88, parágrafo único, 
da MP 2.158-35/2001 – art. 703 do Decreto 
nº 6.759/2009 – inaplicabilidade ..........38/2735, 61 

•	Do Subfaturamento na Importação (Solon Sehn)
 .........................................................................38/9

•	 Importação – irregularidade – auto de infração 
– declaração de importação – falsidade ideo-
lógica – subfaturamento – art. 108, parágrafo 
único, do Decreto nº 37/1966 – pena de per-
dimento – inaplicabilidade – multa de 100%
(cem por cento) – precedentes ..............38/2737, 62

•	 Infração aduaneira – subfaturamento – pena de 
perdimento – afastamento – arts. 105 e 108, do 
Decreto nº 37/1966 – multa – aplicabilidade
 .............................................................38/2736, 62

•	 Infração aduaneira – subfaturamento – pena 
de perdimento – impossibilidade – tributário – 
arts. 105 e 108, do Decreto nº 37/1966 – multa 
– incidência  .........................................38/2738, 63

•	Preço de transferência – critério – arbitramento 
do valor da caução – impropriedade – subvalora-
ção – suspeitas de fraude – indícios suficientes – 
valor aduaneiro – manutenção .............38/2739, 64

•	Procedimento especial – controle aduaneiro – in-
fração – indícios – pena de perdimento – inexis-
tência – mercadorias – liberação ..........38/2740, 65

•	Subfaturamento – diligência fiscal – inviolabi-
lidade de domicílio – inocorrência – falsida-
de ideológica – multa – art. 703, do Decreto 
nº 6.759/2009 – pena de perdimento – inapli-
cabilidade .............................................38/2741, 65

•	Subfaturamento – retenção das mercadorias 
– pena de perdimento – inaplicabilidade – in-
fração administrativa – caracterização – multa
 .............................................................38/2742, 65

•	Tributário – Importação – Desembaraço adua-
neiro – Subfaturamento – Falsidade ideológica 
– Mercadoria – Pena de perdimento – Desca-
bimento – Interpretação legal – Antinomia em 
relação a ato infralegal – Hierarquia das normas
(TRF 4ª R.) ............................................38/2732, 49

•	Valoração aduaneira – multas – art. 88, parágra-
fo único, da MP 2.158-35/2001 – art. 645, inci-
so II, do Decreto nº 4.543/2002 – art. 44, inciso 
I, e § 1º, da Lei nº 9.430/1996 – art. 725, do 
Decreto nº 6.759/2009 – inexigibilidade – mul-
tas – art. 108, caput, do Decreto-Lei nº 37/1966 
– art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/1996 – exigi-
bilidade ................................................38/2743, 65

operaDora De embarcação estrangeira

•	Operadora de embarcação estrangeira – apoio 
à pesquisa e lavra de petróleo e gás natural e 
outras atividades correlatas – atividade pre- 
vista na LC 56/1987 – ISS – incidência – ICMS
– não incidência ................................ 41/3013, 184

operaDora portuária

•	Operadora portuária – granéis líquidos – ação 
rescisória – Ogmo – exclusão do quadro so-
cial – cobrança de contribuições – cessação –
provimento ........................................ 41/3014, 184
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•	Operadora portuária – seguradora – ressarci-
mento – prazo prescricional de três meses – ar-
mazéns gerais – inaplicabilidade – precedentes
do STJ ................................................ 41/3015, 184

operaDor portuário 

•	Operador portuário – certificação – requisitos 
– prova da regularidade fiscal – dívida ativa 
da União – existência – Cade – multas decor-
rentes da instituição de “contribuição compul-
sória” – presunção de legalidade do ato ad-
ministrativo – afastamento  – impossibilidade
 .......................................................... 40/2937, 203

•	Termo de credenciamento – pretensão recursal – 
recurso especial – nova análise do acervo fático-
-probatório – Súmula nº 7/STJ – impossibilidade
 .......................................................... 37/2706, 179

operation agreement

•	Operation agreement – afretamento – previsão 
contratual – adiantamento de despesas e reem-
bolso – inadimplemento – deferimento da tutela 
cautelar antecedente – embarcações – não emis-
são de “passe de saída” ..................... 38/2794, 187

osvaLDo agripino De castro Junior

•	A Importância dos Métodos Adequados de So-
lução de Conflitos para a Atividade Portuária ...37/9

o transporte marÍtimo no brasiL e a reguLação 
Do setor: questões atuais

•	A Circularização para Autorização de Afreta-
mento de Embarcações e Seus Limites Objetivos 
(Werner Braun Rizk) .........................................42/9

•	A Difícil Tarefa do Governo na Limpeza das Nor-
mas do Comércio Exterior (Luiz Ramos) ..........42/58

•	Cabotagem, Proteção à Bandeira e Livre Con-
corrência (Ana Clarissa Masuko e Gabriela Rosa 
Lopes) .............................................................42/39

•	Regulação dos Armadores Estrangeiros e Agen-
tes Intermediários (Henrique de Assis Serra) ....42/22

•	Resolução Normativa nº 18-Antaq ..................42/67

P

pauLo henrique cremoneze

•	A Avaria Grossa e o Novo Código de Processo
Civil: Breves Comentários ...............................38/82

•	Análise de Decisão Judicial – O Direito Maríti-
mo por Quem o Faz .........................................39/9

•	Transporte Internacional Marítimo de Carga: as
Vantagens da Jurisdição Brasileira ..................41/47

pauLo Werneck

•	Classificação Fiscal e Seus Reflexos ................41/32

peDro reis barbosa neme e ronaLDo vasconceLos

•	Da Taxa THC-2 e da Insegurança Trazida pelos
Poderes Executivo e Judiciário ......................40/108

pena De perDimento

•	Administrativo – Infração ambiental – Pesca 
proibida – Autuação – Multa – Pena de per-
dimento da embarcação – Desproporciona-
lidade – Liberação – Possibilidade (TRF 4ª R.)
 .......................................................... 41/2974, 143

•	Pena de perdimento – ação anulatória – empre-
sa adquirente dos produtos importados – legi-
timidade ativa .................................... 39/2871, 211

•	Pena de perdimento – embarcação – legiti-
midade passiva – teoria da encampação – in-
tenção de abandono – inexistência – má-fé 
– não comprovação – recurso – desprovimento
 .......................................................... 42/3076, 196

•	Pena de perdimento – interposição fraudulenta 
na importação – art. 33 da Lei nº 11.488/2007 – 
pena de perdimento – descabimento ... 40/2938, 208

•	Tributário – Processo administrativo fiscal – 
Pena de perdimento do bem e aplicação de mul-
ta – Intimação por edital – Inexistência de cer-
ceamento de defesa (TRF 5ª R.) .......... 38/2748, 135

pesca

•	Pesca – Preps – Ibama – auto de infração – 
embarcação – equipamento de rastreamento 
– comunicado de desativação temporária – au-
sência – sancionamento ..................... 39/2872, 211

pesca inDustriaL preDatória

•	Pesca industrial predatória – local não permiti-
do – Zona 2 Marinha Especial (Z2ME) – penal 
– conduta típica – materialidade e autoria sufi-
cientemente demonstradas – dolo configurado
 .......................................................... 38/2795, 187

pesca preDatória

•	Arrasto dentro das três milhas marítimas – dano 
ambiental – quantum indenizatório – princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade – con-
denação solidária – cumulação da obrigação
de pagar com obrigação de fazer ....... 37/2707, 182

pis/cofins

•	PIS/Cofins - Importação – base de cálculo – 
ICMS – IPI – imposto de importação – contribui-
ções – exclusão – compensação dos créditos – 
via administrativa –  admissibilidade.... 41/3017, 186

•	PIS/Cofins – majoração das alíquotas – MP 
668/2015 – Lei nº 13.137/2015 – legalidade – 
adicional – art. 8º, § 21, da Lei nº 10.685/2004 
– custos de capatazia após atracação – exclusão
  ......................................................... 41/3016, 184

•	PIS/Cofins – Importação – prescrição – termo 
inicial – base de cálculo – constitucionalida-
de – exclusão do ICMS – possibilidade – STF –
regime da repercussão geral .............. 41/3018, 186
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•	PIS/Cofins-Importação – valor aduaneiro – 
art. 7º, I, da Lei nº 10.865/2004 – inconstitu-
cionalidade ........................................ 41/3019, 187

pis e cofins

•	PIS e Cofins – base de cálculo – não inclusão 
do ICMS – precedente do STF em repercussão
geral .................................................. 42/3077, 196

•	PIS e Cofins – importação – prescrição – valor 
aduaneiro – ICMS – inconstitucionalidade – 
precedente do egrégio Supremo Tribunal Fede-
ral – compensação ............................. 42/3078, 197

pis/cofins-importação

•	PIS e Cofins – sistema monofásico – aproveita-
mento de créditos – possibilidade – regime do 
reporto – extensão às empresas não vinculadas – 
cabimento ......................................... 39/2874, 213

•	PIS/Cofins-Importação – constitucionalidade 
– base de cálculo – inclusão do ICMS – não 
cabimento – compensação/restituição – cabi-
mento ................................................ 39/2873, 212

pis e cofins importação

•	Tributário – Processual civil – Constitucional 
– PIS e Cofins importação – Base de cálculo – 
Inclusão do ICMS – Impossibilidade – Incons-
titucionalidade de parte do art. 7º, I, da Lei 
nº 10.865/2004 reconhecida pelo STF – RE 
559.937/RS – Desnecessidade de declaração 
de inconstitucionalidade da matéria pelo tri-
bunal pleno desta Corte – Art. 481, parágrafo
único, do CPC (TRF 5ª R.) .................. 42/3042, 166

porto cLanDestino

•	Porto clandestino – construção – rio federal na-
vegável – ofensa a bem da União ...... 41/3020, 188

porto De vitória

•	Porto de Vitória – canal de acesso – dragagem e 
derrocamento – explosões submarinas – danos 
em imóveis – ações indenizatórias individuais – 
conflito negativo de competência ...... 42/3079, 198

porto Do açu

•	Porto do Açu – posse – decretos expropriatórios 
– imissão na posse – função social do uso da
terra ................................................... 42/3080, 198

porto Do forno

•	Porto do Forno – alfandegamento – descum-
primento de auto de infração – sanção – sus-
pensão – alegação de desproporcionalidade 
– condições de funcionamento do recinto 
alfandegado – cumprimento da Portaria RFB 
nº 3.518/2011 – verificação – dilação probatória
– necessidade .................................... 38/2796, 189

porto seco

•	Porto seco – armazenamento em porto seco – 
temperatura – conhecimento de produto – de-

claração de importação – preenchimento in-
completo – dever do importador – transportador 
e armazedor – ausência de culpa ....... 39/2875, 213

praticagem

•	A Inconstitucionalidade do Decreto Que Ins-
titui o Conselho Nacional para Assuntos de 
Praticagem (Decreto nº 7.860/2012) (Ricardo
Deo Sipione Augusto) ...................................39/125

•	 Intervenção do Estado – fixação de preços má-
ximos pela autoridade marítima – princípios da 
reserva legal, da hierarquia das normas e da livre 
iniciativa – violação – ausência ......... 37/2708, 183

•	Portaria de fixação de preços – Portaria DPC 
nº 66/2010 – nulidade ....................... 37/2709, 185

•	Praticagem – serviço – preços fixados pelas Por-
tarias nºs 184/2010/DPC e 31/2012/DPC – di- 
reito a reajuste prospectivo da tabela – inexis-
tência ................................................ 41/3021, 188

•	Processo seletivo – edital de homologação – 
número de vagas – designação de candidatos
excedentes ......................................... 37/2710, 185

prático 

•	Normam 12/DPC – certificado de habilitação –
restabelecimento – impossibilidade ... 37/2711, 186

pregão eLetrônico

•	Pregão eletrônico – impropriedades – prestação 
de serviços de modernização administrativa 
portuária – preços registrados em ata vantajosos 
para a administração – medida cautelar – sus-
pensão ............................................... 41/3022, 189

prestação De informações

•	Prestação de informações – Siscomex – agente 
marítimo – responsabilidade – denúncia espon-
tânea – descabimento ........................ 38/2797, 191

previDenciário

•	Marítimo – aposentadoria por tempo de 
contribuição – tempo de serviço especial
 .......................................................... 37/2712, 186

•	Previdenciário – aposentadoria por tem-
po de contribuição – revisão – art. 32 da Lei 
nº 8.213/1991 – renda mensal inicial do be-
nefício – reflexo – revisão – procedência
 .......................................................... 38/2798, 192

•	Previdenciário – estivador – zona portuária 
– agente agressivo – ruído – sujeição contí-
nua – aposentadoria especial – art. 57 da Lei 
nº 8.213/1991 – atividade especial caracterizada
– benefício – concessão ..................... 38/2799, 193

•	Tempo de serviço urbano – pescador emprega-
do – atividade especial – ruído .......... 37/2713, 187

profissionaL marÍtimo

•	Profissional marítimo – agentes nocivos – ruído 
– vibrações – oscilações – aposentadoria es-
pecial – concessão ............................. 39/2876, 213
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programa De controLe De contêineres

•	Programa de controle de contêineres – 
UNODC-WCO – crime de tráfico transnacional
de drogas  .......................................... 41/3023, 189

R

receita feDeraL 

•	Greve dos servidores – preservação da pres-
tação dos serviços ou atividades essenciais 
– Siscomex – reabilitação – obrigatoriedade
 .......................................................... 37/2714, 188

recinto aLfanDegaDo

•	Recinto alfandegado – mercadorias abandona-
das – manutenção e guarda – responsabilida-
de – container – desunitização – necessidade
 .......................................................... 40/2939, 208

recLassificação fiscaL

•	Aduaneiro – direitos antidumping – reclassifica-
ção de mercadoria – interrupção do despacho
aduaneiro – impossibilidade .................41/2962, 42

•	Alteração da Classificação Fiscal de uma Mer-
cadoria – Causas e Efeitos (Cesar Dalston) ......41/25

•	Classificação Fiscal e Seus Reflexos (Paulo 
Werneck) ........................................................41/32

•	Classificação tarifária – revisão – canal cinza 
– despacho aduaneiro – interrupção – impug-
nação – lançamento de ofício – liberação –
caução – devido processo legal ............41/2963, 42

•	Desembaraço aduaneiro – erro na classificação 
fiscal – retenção do produto até retificação –
impossibilidade ....................................41/2964, 43

•	Desembaraço aduaneiro – reclassificação tarifá-
ria – auto de infração – inexistência de lavratu-
ra – liberação das mercadorias – prestação de
garantia – desnecessidade .....................41/2965, 43

•	 Importação – reclassificação fiscal – liberação 
das mercadorias – condição – pagamento de tri- 
butos e multa – impossibilidade ............41/2966, 44

•	 Importação de matéria-prima – reclassificação 
tarifária pela autoridade fiscal – ilegalidade –
ausência – apelação – desprovimento...41/2967, 44

•	Mandado de segurança – desembaraço adua-
neiro – reclassificação fiscal – Súmula nº 323
do STF – inaplicabilidade .....................41/2968, 45

•	Mandado de segurança – Importação de merca-
dorias – Reclassificação fiscal – Licença de im-
portação – Desembaraço aduaneiro (TRF 4ª R.)
 .............................................................41/2961, 37

•	Mercadoria importada – classificação tarifária – 
divergência – retenção – liberação – condição 
– garantia e cobrança de multa – impossibilida-
de – STJ – precedentes ..........................41/2969, 45

•	Reclassificação Fiscal na Importação (Tiago do 
Carmo Martins) .................................................41/9

•	Tutela de urgência – autos de infração – anula-
ção – reclassificação fiscal – despacho de im-
portação – continuidade .......................41/2970, 46

recof

•	Recof – multa regulamentar – descumprimento 
de norma operacional – apuração dos dias-mul-
ta – declaração de importação/admissão – pos-
sibilidade ........................................... 40/2940, 209

regime aDuaneiro De aDmissão temporária para 
utiLização econômica

•	Regime aduaneiro de admissão temporária 
para utilização econômica – prorrogação – IN 
1.600/2015 – pedidos de RAT – prorrogação 
anteriores a sua vigência – inaplicabilidade – 
retroação fora das hipóteses do arts. 105 e 106, 
CTN – impossibilidade ...................... 42/3081, 199

regime aDuaneiro especiaL

•	Regime Aduaneiro Especial de Admissão Tem-
porária (Ilton Elian) .......................................42/116

regime De Drawback

•	Regime de drawback – suspensão – desemba-
raço aduaneiro – certidão de regularidade fis-
cal – Súmula nº 569 do STJ – ato concessório 
regular – exigência indevida .............. 42/3082, 200

regime especiaL

•	Regime especial – drawback integrado sus-
pensão – prorrogação – denegação – bens de 
capital de longo ciclo de fabricação – Tarifa Ex-
terna Comum (TEC) – prova pericial .. 38/2800, 195

regime JurÍDico portuário

•	Terminais de Uso Privado: a Insígnia do Novo Re-
gime Jurídico Portuário (Eduardo da Costa Lima
Caldas Machado) ..........................................37/200

regimes aDuaneiros

•	Regimes aduaneiros – depósito especial – trans-
ferência para o regime de admissão tempo-
rária – possibilidade ........................... 40/2941, 209

•	Regimes aduaneiros – fraude – interposição frau-
dulenta – ônus probatório .................. 40/2942, 210

•	Regimes aduaneiros – importação – admissão 
temporária – contêiner, acessórios e equipa-
mentos – aplicabilidade  .................... 40/2943, 210

•	Regimes aduaneiros – importação – admissão 
temporária – utilização econômica – bens e seus 
acessórios – possibilidade – sublocação – ve-
dação ................................................ 42/3083, 201

registro De embarcação

•	Agravo de instrumento – Renovação de registro 
de embarcação – Exigência de certidão negati-
va – Impossibilidade (TRF 4ª R.) ......... 37/2668, 128
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•	Registro de embarcação – renovação – certi-
dão negativa do Ibama – exigência – impossi-
bilidade – exercício da atividade empresarial – 
inviabilização .................................... 42/3084, 201

reintegração De posse

•	Reintegração de posse – área portuária – acordo 
judicial – processual – observação dos limites
do acordo .......................................... 40/2944, 211

reparação De Danos

•	Reparação de danos – avaria – subtração de 
cabos de maquinário – depósito – possibili-
dade .................................................. 42/3085, 201

repetro

•	Repetro – remessa ao exterior – manutenção
ou reparo – possibilidade ................... 40/2945, 211

representação

•	Representação – irregularidades – licitação 
– arrendamento de área e infraestrutura para 
a movimentação e armazenagem de granéis
líquidos ............................................. 40/2946, 212

revisão aDuaneira

•	Revisão aduaneira – apuração – possibilidade – 
reclassificação – auto de infração – TR – Selic –
incidência devida .............................. 42/3086, 202

revitaLização Do porto De manaus

•	Revitalização do Porto de Manaus – auditoria 
– integralização de capital – delegação – Con-
vênio nº 7/1997, de MT – irregularidades – 
multa – contradição – inexistência ..... 42/2087, 204

ricarDo Deo sipione augusto

•	A Inconstitucionalidade do Decreto Que Institui 
o Conselho Nacional para Assuntos de Prati-
cagem (Decreto nº 7.860/2012) ....................39/125

ricarDo Deo sipione augusto e 
igor José neves regini

•	Necessidade de Compliance Frente à Ativi-
dade das Agências Marítimas ..........................42/83

roDrigo Luiz zanethi

•	O Acordo de Facilitação do Comércio e Seus 
Reflexos nas Atividades Portuárias. Análise do
Porto de Santos/SP ..........................................41/51

ronaLDo vasconceLos e peDro reis barbosa neme

•	Da Taxa THC-2 e da Insegurança Trazida pelos
Poderes Executivo e Judiciário ......................40/108

ronaLDo vasconceLos, marceLLo De oLiveira 
guLim e João pauLo hecker Da siLva

•	Arbitragem e Sua Aplicação no Âmbito do Tri-
bunal de Contas: uma Análise à Luz do Con-
trole Exercido nos Contratos Administrativos
Portuários .......................................................37/25

S

saLvamento De navio

•	Salvamento de navio – cobrança – remunera-
ção devida – crédito preferencial em relação a 
eventual hipoteca ou penhor que recaia sobre a
embarcação ....................................... 40/2947, 213

sávio ferreira De souza

•	Posse & Composse de Contêiner: Caso de
Demurrage? ....................................................41/70

segurança De transporte fLuviaL

•	Segurança de transporte fluvial – excesso de 
passageiros – princípio in dubio pro reo – pro-
va técnico-documental – capacidade da em-
barcação – necessidade ..................... 39/2877, 214

seguro

•	Seguro – avarias em carga – indenização – re-
gresso – procedência – preliminares – ilegitimi-
dade passiva– rejeição – responsabilidade so-
solidária ............................................. 42/3088, 204

•	Seguro – perdas e danos – ação regressiva – 
responsabilidade civil – sub-rogação – prazo
prescricional ...................................... 42/3089, 205

•	Seguro – sub-rogação – NVOCC – transporta-
dora de fato – solidariedade – prescrição – ino-
corrência – responsabilidade objetiva – mau 
acondicionamento da mercadoria – dever de
indenizar não configurado ................. 41/3024, 193

•	Seguro – transporte marítimo – ação de regresso 
– responsabilidade objetiva – nexo causal en-
tre a conduta e o dano – existência – decadên-
cia – inocorrência – contrato de seguro – sub-
-rogação – prescrição ânua ................ 42/3090, 205

seguro marÍtimo

•	Ação regressiva – seguradora – avarias – pra-
zo decadencial de dez dias – inaplicabilidade 
– art. 27 do Código de Defesa do Consumidor 
– aplicabilidade – prescrição – afastamento – 
causa eficiente – má conservação dos contêine- 
res – falha na prestação do serviço – incolumi-
dade – violação ................................. 39/2814, 103

•	Análise de Decisão Judicial – O Direito Marítimo 
por Quem o Faz (Paulo Henrique Cremoneze)
 .........................................................................39/9

•	Avarias – ação regressiva – prescrição não ca-
racterizada – prazo trienal do art. 206, § 3º, V, 
do Código Civil – decadência não caracterizada 
– art. 754 do Código Civil – inaplicabilidade –
agentes de carga – solidariedade ....... 39/2815, 103

•	Carga avariada – ação regressiva – CDC – ina-
plicabilidade – prazo decadencial do art. 745 
do Código Civil não transcorrido – prescrição – 
prazo ânuo – art. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967 
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– interrupção – iempestividade – nexo causal –
não comprovação .............................. 39/2816, 104

•	O Prazo Prescricional Relativo aos Seguros Ma-
rítimos nas Ações de Regresso (Voltaire Marensi 
e Leatrice Mendonça Bez de Oliveira Gomes)
 .......................................................................39/75

•	Seguro de Transportes Nacional e Internacional 
e Regulação de Avaria Simples ou Particular
(José Flávio Commandulli) ..............................39/47

•	Transporte de mercadorias – avaria – relação de 
consumo – sub-rogação que se opera de pleno 
direito e em amplo caráter – indenização – li-
mitação – convenções internacionais – impos-
sibilidade ........................................... 39/2817, 104

•	Transporte marítimo – ação de regresso – de-
cadência – art. 754 do Código Civil – inapli-
cabilidade – Súmula nº 151/STF – prevalência
 .......................................................... 39/2818, 105

•	Transporte marítimo – ação regressiva – segu-
radora – produtos petroquímicos – contami-
nação – responsabilidade da transportadora
 .......................................................... 39/2819, 105

•	Transporte marítimo – armazenagem de mer-
cadoria – ação regressiva – prazo prescricional 
aplicável – relação jurídica originária – termo 
inicial – sub-rogação – limites ........... 39/2820, 106

•	Transporte marítimo – avaria – cofre de carga 
– dever de reparação – falta de protesto – de-
cadência – direito ao ressarcimento – existência 
– valor da indenização – BL – cláusula limita-
tiva – inaplicabilidade ....................... 39/2821, 106

•	Transporte marítimo – contêiner – infiltração de 
água – mercadorias – avaria – responsabilidade 
objetiva – seguradora – sub-rogação – Súmula
nº 188/STF ......................................... 39/2822, 107

•	Transporte marítimo – mercadoria – perda total 
– culpa do transportador – ação de regresso – 
relação de consumo – ausência – prazo prescri-
cional anual ....................................... 39/2823, 108

serviço De praticagem

•	Serviço de praticagem – preços máximos – fixa-
ção – intervenção extraordinária da Autoridade 
Marítima – art. 14 da Lei nº 9.537/1997 – De-
creto nº 7.860/2012 – intervenção ordinária 
– ilegalidade – ajustamento de preços – liber-
dade de iniciativa .............................. 38/2801, 195

•	Serviço de praticagem – reajuste de preços – 
Portaria nº 243/DPC – IPCA, retroativo à 2011 
– ação de origem – Centro de Navegação 
Transatlântica (CNNT) – litisconsorte passivo 
necessário – deferimento de ingresso – decisão 
– manutenção – precedente – inaplicabilidade
 .......................................................... 38/2802, 196

serviço De transporte marÍtimo De passageiros 

•	Ação civil pública – obrigação de fazer – cer-
tame público – formalização legal da atividade
– necessidade .................................... 37/2715, 189

serviço portuário

•	Desestiva – Resolução nº 4.417, da Sunamam 
– parte não abrangida pelo título executivo – 
liquidação de um julgado com o dispositivo 
de outro totalmente distinto – impossibilidade
 .......................................................... 37/2716, 190

•	Exploração – contrato de arrendamento – vi-
gência – prorrogação – direito – perigo de dano 
– plausibilidade – ausência – poder público –
retomada da prestação do serviço ...... 37/2717, 190

•	Prestação – danos materiais e morais – indeniza-
ção – prejuízo – forma fixa de pagamento – “Ta-
bela do Sindicato de Bloco” – alteração – im-
procedência ....................................... 37/2718, 191

•	Serviço portuário – movimentação e estoca-
gem – relação negocial – operadora e terminal 
– comprovação – relação comercial – reco-
nhecimento ....................................... 42/3091, 206

serviço púbLico

•	Administrativo – Mandado de segurança – De-
sembaraço aduaneiro – Greve dos auditores da 
Receita Federal do Brasil – Ofensa ao princí-
pio da continuidade do serviço público – Re-
messa oficial desprovida (TRF 5ª R.) .. 41/2975, 150

serviços De frete

•	Serviços de frete – transporte marítimo – inadim-
plemento – consignatária da carga – respon-
sabilidade – prescrição ...................... 40/2948, 214

serviços De praticagem

•	Serviços de praticagem – cobrança – agência 
marítima – mandato – armadores – legitimida-
de – status assertionis ......................... 39/2878, 214

serviDor púbLico

•	Processual civil – Servidor público – Ação ci-
vil pública – Disponibilização de vagas de es-
tágio embarcado nos cursos da Marinha – Im-
possibilidade – Necessidade de oferecimento 
de vagas por empresas privadas – Ausência de 
irregularidade ou omissão da administração –
Sentença mantida (TRF 1ª R.) ............. 41/2971, 107

serviDores púbLicos

•	Servidores públicos – Antaq – enquadramento –
princípio da isonomia  ....................... 40/2949, 214

shiploaDer 

•	Operação – berço público – paralisação até ce-
lebração de aditivo contratual correspondente 
– ato normativo – administração portuária – de-
claração de nulidade – perigo de dano inverso
 .......................................................... 37/2719, 192

siscomex

•	Auto de infração – prestação extemporânea de 
informações – agente de carga – agente marítimo 
– diferenciação – irrelevância – multa – aplica-
bilidade ............................................. 37/2720, 193
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•	Despacho de importação – declaração fora do 
prazo – multa – legalidade – denúncia espon-
tânea – impossibilidade – omissão – inexis-
tência ................................................ 37/2721, 193

•	Siscomex – radar – atualização cadastral – gre-
ve de servidores – análise do pedido adminis-
trativo – prazo de 10 dias – inércia da admi-
nistração – ilegalidade ....................... 38/2803, 198

•	Siscomex – taxa de utilização – constituciona-
lidade – Portaria MF nº 257/2011 – reajuste de 
valores – excesso – repetição do indébito tri-
butário – possibilidade ....................... 42/3092, 206

siscoserv

•	Siscoserv – serviço de transporte internacional – 
informações – responsabilidade  ........ 42/3093, 207

sobreestaDia

•	Legitimidade ad causam – agente de cargas – 
assunção de responsabilidade – termo de devo-
lução – inexistência – ação de cobrança – im-
possibilidade ..................................... 37/2722, 196

•	Sobreestadia – demurrage – retirada da carga em 
nome do consignatário final – responsabilidade 
pelo pagamento – atividade por ela exercida
– irrelevância ..................................... 41/3025, 194

•	Sobreestadia – plano de recuperação judicial 
– novação – limitação às dívidas a ele sub-
metidas – suspensão prevista no art. 6º da Lei 
nº 11.101/2005 – prazo ultrapassado – cobrança
 – possibilidade  ................................. 38/2804, 199

•	Sobreestadia – protesto de duplicata – impor-
tadora – ausência de causa debendi – exis-
tência de relação jurídica – não comprovação 
– ilegalidade do protesto – recurso conhecido 
e provido ........................................... 38/2805, 200

sobre-estaDia De contêiner

•	Natureza Jurídica da Cobrança de Sobre-Estadia 
de Contêiner (Demurrage), à Luz da Solução 
de Consulta RFB nº 108-2017: Cláusula Penal, 
Indenização Pré-Fixada ou Prestação de Ser-
viço (Loren Tazioli Engelbrecht Zantut e Artur
Saviano Neto) .................................... 38/2812, 223

sobretaxa De congestionamento

•	Sobretaxa de congestionamento – ilegali-
dade – ordem econômica – violação – Lei 
nº 8.884/1994 – Lei nº 8.630/1993 – vigência à 
época dos fatos – aplicação – cobrança – abu-
sividade – violação ]da boa-fé – juros – inci-
dência ............................................... 42/3094, 207

soLon sehn

•	Do Subfaturamento na Importação ...................38/9

T

tarifa De armazenagem

•	Tarifa de armazenagem – mercadoria abando-
nada – pena de perdimento – preliminares afas-
tadas – Receita Federal do Brasil – responsabi-
lidade – prescrição – inocorrência ..... 38/2806, 200

tarifa portuária

•	Revisão – ato administrativo  ............. 37/2723, 197

•	Tarifa portuária – serviço de segregação, entre-
ga e planejamento de contêineres (THC2/SSE)  
– tutela de urgência – suspensão do encargo
 .......................................................... 42/3095, 207

tarifa portuária conheciDa

•	Tarifa portuária conhecida – “THC2” – sentença 
condenatória – cumprimento provisório – paga-
mento da substituição de penhora de dinheiro
por bens imóveis ............................... 42/3096, 209

tcu

•	TCU – relatório de auditoria – convênio – Dnit 
– Secretaria de Estado de Infraestrutura do Esta-
do do Amazonas – licitação – contratação da 
construção do porto fluvial – sobrepreço – multa
 .......................................................... 39/2879, 214

•	TCU – relatório de auditoria – obras públicas – 
construção de terminais fluviais – adiantamento 
de pagamentos – fiscalização deficiente – re-
comendação ...................................... 39/2880, 215

•	TCU – tomada de contas especial – audito-
ria – molhes – prolongamento – indício de 
superfaturamento – contas irregulares – multa
 .......................................................... 39/2881, 215

terminais hiDroviários

•	Terminais hidroviários – Estado do Amazonas 
– licitação – homologação – sobrepreço – apli-
cação de multa ao gestor – recurso – improvi-
mento ................................................ 42/3097, 209

terminais portuários

•	Da Legalidade da Cobrança Realizada pelos 
Terminais Portuários sob a Rubrica “THC2”
(Marcelo de Lucena Sammarco) ....................39/144

terminaL fora Do porto organizaDo

•	Terminal fora do porto organizado – merca-
dorias importadas – armazenagem – aplicação 
da Lei nº 12.815/2013 – autorização – contra-
to firmado entre o réu e a Antaq – nulidade – 
ausência ............................................ 41/3026, 194

terminaL marÍtimo

•	Terminal marítimo – danos morais – indeniza-
ção – liberação de fumaça tóxica – combustão 
de materiais químicos – evacuação de residên-
cias da área – improcedência ............ 42/3098, 209
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•	Terminal marítimo – danos morais – indeniza-
ção – liberação de fumaça tóxica – combustão 
de materiais químicos – evacuação de residên-
cias da área – procedência ................ 42/3099, 210

terminaL portuário

•	Terminal portuário – área de reserva ambien-
tal – LP e LI – emissão – avaliação de eventual 
dano ambiental – julgamento extra petita – ino-
corrência – instrução probatória – autonomia 
do juiz ............................................... 40/2950, 215

•	Terminal portuário – contrato de arrenda-
mento – ação popular – réus pessoas físicas 
– legitimidade passiva ad causam – reconheci-
mento – desvio de finalidade – dano ao erário
 .......................................................... 41/3027, 197

terminaL retroportuário

•	Terminal retroportuário – armazenagem – co-
brança – início da contagem – livre armazena-
mento – contratação – entrada do último con-
têiner ................................................. 39/2882, 216

terreno De marinha

•	Bem público – Terreno de Marinha – Ilhas cos-
teiras sede de município – Interpretação do 
art. 20, IV, da Constituição Federal após Emen-
da Constitucional nº 46/2005 – Existência de
repercussão geral (STF) ...................... 38/2750, 146

•	Terreno de Marinha – danos ambientais – atos 
administrativos – desconstituição – recom-
posição de área ao estado anterior – perdas e
danos ................................................. 42/3100, 210

thc-2

•	Cobrança da sobretaxa – suspensão – funda-
mento razoável – base contratual – inexistência 
– cláusulas – elementos de fato e de prova –
análise – vedação .............................. 37/2724, 197

•	Da Taxa THC-2 e da Insegurança Trazida pe-
los Poderes Executivo e Judiciário (Ronaldo 
Vasconcelos  e Pedro Reis Barbosa Neme) ...40/108

•	Declaratória de inexigibilidade – procedên-
cia – intervenção da União, Codesp, Cade ou 
Antaq – desnecessidade – ações na Justiça Fe-
deral – prejudicialidade externa – inocorrência 
– inexigibilidade do débito – reconhecimento
 .......................................................... 37/2725, 197

•	THC2 – cobrança em duplicidade, abusiva ou 
violadora do direito da concorrência – ino-
corrência – serviço adicional – possibilidade
 .......................................................... 39/2883, 216

thiago testini De meLLo miLLer

•	Dragagem: a Necessidade de um Novo Modelo 
 .......................................................................40/26

tiago Do carmo martins

•	Reclassificação Fiscal na Importação ................41/9

tÍtuLo JuDiciaL

•	Título judicial – execução – Fazenda Públi-
ca – exequente – ilegitimidade ativa – Resolu-
ção nº 4417, da Sunamam – diferença salarial 
– laboração naquele período – necessidade
 .......................................................... 38/2807, 201

trabaLhaDor avuLso

•	Trabalhador avulso – contribuição previdenciá-
ria – verbas de caráter indenizatório – não inci-
dência ............................................... 41/3028, 198

•	Trabalhador avulso portuário – estivador – 
tempo especial – exposição a agentes nocivos 
– aposentadoria especial – afastamento com-
pulsório – termo inicial ...................... 41/3029, 198

trabaLhaDor portuário

•	Trabalhador portuário – adicional de risco – gra-
nel vegetal – poeira vegetal – risco não acen-
tuado ................................................. 40/2951, 217

•	Trabalhador portuário – contratação com 
vínculo empregatício – negociação coletiva 
– recurso – pressupostos de admissibilidade
 .......................................................... 39/2886, 217

•	Trabalhador portuário – previdenciário – apo-
sentadoria especial – reconhecimento de tem-
po especial – estiva – armazenamento – capa-
tazia – arrumadores – conferentes – atividade 
fora da área portuária ........................ 42/3101, 214

•	Trabalhador portuário avulso – indenização – 
pagamento indevido – repetição de indébito 
– administração – interesse particular – Minis-
tério Público – ilegitimidade ativa ad causam
 .......................................................... 39/2887, 218

trabaLhaDor portuário avuLso

•	Trabalhador portuário avulso – condições de 
trabalho inadequadas no cais – danos morais 
– responsabilidade solidária – omissão no de-
ver de fiscalização – sanitários muito distantes
 .......................................................... 40/2952, 218

•	Trabalhador portuário avulso – FITP – Banco 
do Brasil – ilegitimidade passiva – afastamen-
to – aposentadoria por tempo de serviço – in-
denização – direito adquirido – inexistência
 .......................................................... 41/3030, 200

•	Trabalhador portuário avulso – indenização por 
cancelamento do registro de trabalho – extin-
ção do processo – resolução de mérito – pres-
crição ................................................ 41/3031, 200

•	Trabalhador portuário avulso – insalubrida-
de e periculosidade – Lei nº 12.815/2013, 
art. 43 – norma coletiva – previsão – necessi-
dade .................................................. 40/2953, 218

•	Trabalhador portuário avulso – União – ilegiti-
midade passiva – Lei nº 8.630/1993 – indeni-
zação – responsabilidade da União – ausência
 .......................................................... 40/2954, 218



34 .....................................................................................................................................................RDM – ÍNDICE GERAL (Vols. 37 a 42)

•	Trabalhadores portuários avulsos – serviços de 
capatazia – Codesp – responsabilidade soli-
dária – reconhecimento ..................... 40/2955, 219

trabaLho portuário

•	Trabalho portuário – contratos temporá-
rios – autarquia estadual – regime estatutá-
rio do Estado – adicional de insalubridade 
– pagamento devido – adicional de risco – Lei
nº 4.860/1965 – inaplicabilidade ......... 39/2888, 218

transportaDora marÍtima estrangeira

•	Transportadora marítima estrangeira – agente 
marítimo – responsabilidade solidária – trans-
porte de cargas – avarias – falha na preparação 
do contêiner – responsabilidade – afastamento
 .......................................................... 38/2808, 202

transporte De passageiros

•	Queda ao mar da autora ao tentar ingressar em 
balsa – falha na prestação de serviços – respon-
sabilidade – danos morais – dever de indenizar
 .......................................................... 37/2726, 198

•	Transporte de passageiros – atentado contra a 
segurança do transporte fluvial – configuração 
– violação das regras de segurança naval – 
transporte excessivo de passageiros – ocorrên-
cia de acidente – desnecessidade ...... 40/2956, 219

•	Transporte de passageiros – danos materiais e 
morais – indenização – responsabilidade civil 
– marina – fiscalização de todas as embarca-
ções – dever – inexistência – culpa exclusiva da
vítima ................................................ 41/3032, 200

transporte internacionaL marÍtimo De carga

•	Transporte Internacional Marítimo de Carga: 
as Vantagens da Jurisdição Brasileira (Paulo
Henrique Cremoneze) ....................................41/47

transporte marÍtimo

•	Ação de indenização – cláusula de eleição 
de foro estrangeiro – efeitos em relação a ter-
ceiro – segurador sub-rogado – inocorrência
 .......................................................... 37/2727, 198

•	Avaria grossa – da explosão de contêiner – pa-
gamento da contribuição – obrigatoriedade
 .......................................................... 37/2728, 198

•	Contratos de Transporte Marítimo de Cargas
(Márcio Sebastião Aguiar) .............................42/101

•	Diálogo entre as Fontes nos Contratos de Trans-
porte Marítimo (Márcio Sebastião Aguiar) .......37/98

•	Recurso especial – Juízo de retratação – Recur-
so – Não cabimento – Transporte marítimo de 
mercadoria – Perda total do bem segurado – 
Culpa do transportador – Ação de regresso – Se-
guradora – Prazo prescricional anual – Súmula 
nº 151/STF – Ausência de relação de consumo 
– Termo inicial – Pagamento da indenização
(STJ) ......................................................39/2813, 83

•	Transporte marítimo – acidente – suspensão 
do uso de embarcação – investigação – su-
pressão do pagamento de taxas diárias de afre-
tamento – conduta abusiva – não ocorrência
 .......................................................... 40/2957, 220

•	Transporte marítimo – liberação de mercadorias 
importadas – pedido – conhecimento de em-
barque original – não apresentação – improvi-
mento ................................................ 38/2809, 202

•	Transporte marítimo – má peação da carga den-
tro do contêiner – mau tempo enfrentado pela 
embarcação – contêiner recebido lacrado pelas 
demandadas – conferência da peação – im- 
possibilidade – danos materiais – improce-
dência ............................................... 42/3102, 216

•	Transporte marítimo – mercadorias – liberação 
– condição – apresentação da via original do 
conhecimento de embarque master – descabi-
mento ................................................ 39/2884, 217

•	Transporte marítimo – registro da carga – des-
tempo – pena de perdimento – indenização – ca-
bimento ............................................. 39/2885, 217

•	Transporte marítimo – seguro – sub-rogação – 
avaria grossa – culpa do transportador não de-
monstrada .......................................... 41/3033, 201

•	Transporte marítimo – sobre-estadia – respon-
sabilidade da importadora – prazo prescri-
cional de um ano – inaplicabilidade .. 40/2958, 220

•	Transporte marítimo – sobreestadia – terminal 
portuário – desova – conhecimento de embar-
que – cargas perigosas – ciência – recurso co-
nhecido e não provido ....................... 38/2810, 202

•	Transporte marítimo de passageiros – Barcas 
Rio-Niterói – usuário – queda no desembarque
– lesão – responsabilidade objetiva .... 42/3103, 217

•	Transporte marítimo e rodoviário – danos – 
molhadura – ressarcimento – agente marítimo 
de cargas – legitimidade – Termo de Dispensa 
de Regresso – condição resolutiva – validade
 .......................................................... 41/3034, 201

transporte muLtimoDaL cumuLativo 

•	Agente de carga – transportador NVOCC – 
transportadoras de fato – ação regressiva – con-
trato de seguro – responsabilidade solidária
 .......................................................... 37/2729, 199

travessia De veÍcuLos

•	Travessia de veículos – ação civil pública – in-
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– correção monetária ......................... 43/3115, 182

aDicionaL De frete para a renovação Da marinha 
mercante

•	Adicional de Frete para a Renovação da Mari-
nha Mercante – ressarcimento – art. 5º, LXXVIII, 
da CRFB – Lei nº 9.784/1999 – prazos – ga-
rantia – ocorrência ............................. 46/3331, 151

aDicionaL De inDenização Do trabaLhaDor 
portuário avuLso

•	Adicional de indenização do trabalhador por-
tuário avulso – Lei nº 8.630/1993 – contri- 
buinte – recolhimento do importador – exigên-
cia – Decreto nº 1.033/1993 – equiparação –
ilegalidade – STJ – precedentes  ......... 43/3116, 183

aDicionaL De tarifa portuária

•	Adicional de tarifa portuária – restituição de 
indébito – natureza jurídica – preço público 
ou tarifa – prescrição quinquenal – art. 1º do 
Decreto nº 20.910/1932 .................... 43/3117, 183

aDJuDicação

•	A (Im)Possibilidade de Adjudicação de Duas 
Áreas Dentro do Porto Organizado por uma 
Mesma Proponente: As Considerações do Tri-
bunal de Contas da União e as Recentes Deci-
sões do Poder Concedente do Setor Portuário 
(Amanda Barros Seabra Pereira) ....................48/104

aDuaneira

•	Aduaneira – Reporto – regularidade fiscal no 
desembaraço aduaneiro – descabimento – ape-
lação e remessa necessária – improvimento
 .......................................................... 45/3267, 172

•	Aduaneiro – auto de infração – anulação – mul-
ta – art. 107, IV, e, do Decreto-Lei nº 37/1966 
– denúncia espontânea – obrigações tributárias 
acessórias – inaplicabilidade – suspensão da 
exigibilidade ...................................... 45/3268, 173

•	Aduaneiro – importação – canal cinza – pro-
cedimento especial de controle aduaneiro – 
instauração formal – subfaturamento isolado 
– indícios de fraude – inexistência – retenção
ilegal de mercadorias ......................... 45/3269, 175
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•	Aduaneiro – mercadorias importadas – blo-
queio – regularidade – apelação – provimento
 .......................................................... 46/3332, 152

afretamento De embarcações estrangeiras

•	Afretamento de embarcações estrangeiras – limi-
tações – Resolução Normativa Antaq nº 1/2015
– ilegalidade ...................................... 44/3190, 176

afretamento De navios

•	Afretamento de navios – descumprimento con-
tratual – indenização – danos morais e lucros 
cessantes – nulidade dos contratos .... 47/3411, 171

afrmm

•	AFRMM – cobrança – base de cálculo – ca-
patazia, armazenamento e quaisquer outras 
ocorridas após a chegada do navio ao porto 
brasileiro – art. 5º, § 1º da Lei nº 10.893/2004
– incidência ....................................... 47/3412, 171

•	AFRMM – regime de admissão temporá-
ria – suspensão e isenção – Lei Federal  
nº 10.893/2004 – Portaria MT nº 72/2008 – 
Norma Complementar nº 1/2008 – apelação –
desprovimento ................................... 47/3413, 173

agência nacionaL De transportes aquaviários

•	Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Fabiane Fernandes Hanones) .......................43/237

agências marÍtimas

•	A Natureza Jurídica das Atividades das Agên-
cias Marítimas e a Sua Respectiva Responsabi-
lidade: Crítica à Doutrina (Ricardo Deo Sipione
Augusto) .........................................................45/44

agências reguLaDoras

•	A Autonomia das Agências Reguladoras (Marco 
Antônio Ribeiro Tura) .....................................43/59

agente De carga

•	Agente de carga – residente ou domiciliado no 
Brasil – contratação de serviços em seu próprio 
nome com residentes ou domiciliados no ex-
terior – registro desses serviços no Siscoserv –
necessidade ....................................... 44/3191, 176

agente De carga

•	Agente de carga – auto de infração – prestação 
intempestiva de informações – denúncia es-
pontânea  – multa – validade ............. 47/3414, 173

agente marÍtimo

•	Agente marítimo – exercício exclusivo de suas 
atividades próprias – responsabilidade do trans-
portador – responsabilidade solidária afastada 
– auto de infração – nulidade ............ 44/3192, 177

•	Agente marítimo – multa – auto de infra-
ção – responsabilidade solidária – ausência
 .......................................................... 45/3270, 178

•	Agente marítimo – responsabilidade – REsp 
1.129.430 – representativo de controvérsia – 

art. 543-C do CPC – possibilidade – honorários 
advocatícios – manutenção ............... 48/3486, 189

a habiLitação para operar no comércio exte-
rior: exigências, LegisLação comparaDa, casos De 
suspensão e cassação

•	Administrativo. Mandado de segurança. Sis-
tema Radar. Suspensão da ficha de habilita-
ção. Não entrega de DASN/DEFIS. Empresa 
optante pelo Simples Nacional e lucro presu-
umido (TRF 4ª R.) .................................44/3172, 45

•	Considerações sobre o Cancelamento e Suspen-
são do Radar à Luz da Jurisprudência (Angela 
Sartori e Eduardo Ribeiro Costa) .......................44/9

•	Da Segurança Jurídica para as Empresas Que 
Atuam no Comércio Exterior Frente ao Pro-
cedimento Administrativo da Habilitação no 
Radar (Kelly G. Martarello e Josiane Zordan
Battiston) ........................................................44/24

•	Processual civil e tributário – Recurso espe-
cial – Enunciado Administrativo nº 3 do STJ 
– Violação do art. 1.022 do CPC/2015 – Não 
ocorrência – Aplicabilidade da suspensão do 
Siscomex a operações realizadas antes da ina-
bilitação da empresa – Pretensão que não se 
extrai dos dispositivos legais alegados – Súmula 
nº 284 do STF – Análise da IN SRF 1.288/2012 
– Norma que não se enquadra no conceito 
de lei federal – Recurso especial parcialmen-
te conhecido e, nessa extensão, não provido
(STJ) ......................................................44/3171, 40

•	Siscomex – análise de requerimento de habili-
tação – art. 17 da IN RFB 1.288/2012 – prazo
de dez dias – demora injustificada ........44/3173, 50

•	Siscomex – cassação da habilitação – fumus 
boni iuris e periculum in mora – presença – 
responsabilidade tributária – dolo específico –
vontade consciente  ..............................44/3174, 50

•	Siscomex – habilitação – prazo para exame 
do pedido – termo inicial – art. 17 da IN RFB 
1.603/2015  ..........................................44/3175, 50

•	Siscomex – habilitação de responsável por 
pessoa jurídica – decurso do prazo para 
apreciação do pedido – IN SRF 286/2003
 .............................................................44/3176, 51

•	Siscomex – importação – cancelamento de 
habilitação – contraditório e da ampla defesa 
– ausência  ...........................................44/3177, 51

•	Siscomex – requerimento de habilitação – 
prazo de 10 dias – extrapolação – IN RFB 
1.603/2015 – greve da Receita Federal – ativi-
dade essencial ......................................44/3178, 51

•	Siscomex – responsável por pessoa jurídica 
– habilitação – IN/SRF 286/2003 – prazos – 
descumprimento ...................................44/3179, 52

•	Siscomex – suspensão da habilitação – ato 
administrativo – aplicação retroativa – impos-
sibilidade ..............................................44/3180, 52
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•	Siscomex – suspensão da habilitação – IN 
650/2006 – justificativa não comprovada – di-
reito líquido e certo – ausência – sentença re-
formada – cassação de liminar ..............44/3181, 53

•	Siscomex/Radar – habilitação – indeferimen-
to – inexistência de fato de pessoa jurídica
 .............................................................44/3182, 53

•	Siscomex/Radar – habilitação – reativação – IN 
SRF 1.603/2015 – prazos – descumprimento 
– habilitação deferida – preservação da em-
presa .....................................................44/3183, 54

aLexanDre roDrigues souza e 
amanDa barros seabra pereira

•	Prorrogação dos Contratos de Arrendamento 
Portuário para Fins de Reequilíbrio Econômico-
-financeiro: Análise do Acórdão AC-774-11/16
do TCU .........................................................43/117

aLexanDro aLves ferreira

•	A Insegurança Jurídica no Processo de Entrega 
da Mercadoria Importada ao Consignatário –
Responsabilidades, Requisitos e o Conflito .....46/63

•	Despachante Aduaneiro – Função Pública, Au-
tonomia, Vínculo Empregatício e Honorários .. 45/60

aLLexanDre guimarães e 
eDuarDo cLarkson Lebreiro

•	Breves Considerações Acerca das Cláusulas Pro-
tetivas Mais Comuns aos Interesses dos Trans-
portadores nos Contratos de Fretamento Ma-
rítimo Internacional ........................................46/30

aLÍquota Da cofins-importação

•	Alíquota da Cofins-Importação – constitucio-
nalidade – matéria constitucional – recurso es-
pecial – impossibilidade de exame – agravo in-
terno – improvimento ........................ 46/3333, 152

amanDa barros seabra pereira 

•	A (Im)Possibilidade de Adjudicação de Duas 
Áreas Dentro do Porto Organizado por uma 
Mesma Proponente: As Considerações do Tri-
bunal de Contas da União e as Recentes Deci-
sões do Poder Concedente do Setor Portuário
 .....................................................................48/104

amanDa barros seabra pereira e 
aLexanDre roDrigues souza

•	Prorrogação dos Contratos de Arrendamento 
Portuário para Fins de Reequilíbrio Econômico-
-financeiro: Análise do Acórdão AC-774-11/16
do TCU .........................................................43/117

ambientaL

•	Ambiental – agente marítimo – responsabilidade 
– infração ambiental cometida pelo armador – 
impossibilidade ................................. 47/3415, 174

•	Ambiental – ampliação – Porto de São Sebas-
tião – EIA-Rima – licença de operação e de 
instalação – trâmite simultâneo – possibilidade
 .......................................................... 44/3193, 177

•	Ambiental – armazém de grãos junto ao 
Porto de Paranaguá – atividade potencial-
mente poluidora – ato omisso do Chefe Re-
gional do Instituto Ambiental do Paraná – pe-
dido de licenciamento ambiental – tramitação
 .......................................................... 43/3118, 183

•	Ambiental – pesca irregular – aplicação da 
multa simples – prévia advertência – desneces-
sidade ................................................ 47/3416, 175

•	Ambiental – poder de polícia – apreensão de 
veículo – liberação condicionada – multa – in-
viabilidade – oferecimento de defesa adminis-
trativa – possibilidade ........................ 46/3334, 153

•	Ambiental – portuário – limite diário – fundeio – 
transatlânticos – Armação de Búzios – Capitania 
dos Portos – fiscalização .................... 47/3417, 176

•	Ambiental – terminal de combustíveis – in-
cêndio – responsabilidade civil – indenização 
– pesca – danos decorrentes – inocorrência
 .......................................................... 45/3271, 179

•	Ambiental – vazamento – óleo lubrificante – 
estuário do Porto de Santos – responsabilidade 
objetiva e solidária – dano ecológico – recom-
posição – inviabilidade – indenização pecuniá-
ria – razoabilidade e proporcionalidade – cará-
ter preventivo .................................... 43/3119, 184

amiLcar corDeiro teixeira fiLho e 
Laércio cruz uLiana Junior

•	Rotterdam Rules. Omissões do Estado Coope-
rativo Brasileiro ............................................44/100

anDréia c. De queiroz e naDine viauD gattáes

•	A Exclusão do Despachante Aduaneiro do Pro-
grama OEA: Inconstitucionalidade da Instrução 
Normativa SRF nº 1.834/2018 ........................47/73

angeLa sartori e eDuarDo ribeiro costa

•	Considerações sobre o Cancelamento e Sus-
pensão do Radar à Luz da Jurisprudência .........44/9

anna isabeL LeaL corrêa e Diego De pauLa

•	Análise do Serviço de Segregação e Entrega pela 
Autoridade Antitruste: Inexistência de Ilícito
Per Se) ............................................................48/25

antaq

•	Antaq – auto de infração – CDA – nulidade – 
inocorrência – princípio da legalidade – vio-
lação – não configuração – apelo desprovido
 .......................................................... 45/3272, 180

anuLatória

•	Anulatória – débito fiscal – multa – informações 
sobre veículo – intempestividade – denúncia 
espontânea – impossibilidade – retroatividade 
da norma mais benéfica – art. 106, CTN – ina-
plicabilidade ...................................... 48/3487, 189
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anvisa

•	Anvisa – taxa – autorização de funcionamento 
de empresa – agência de navegação – possi-
bilidade – MP 2.190-34/2001 – precedentes –
agravo interno não provido ................ 48/3488, 190

apreensão De mercaDorias

•	Apreensão de mercadorias – subfaturamento – 
indícios – pena de perdimento – impossibilida-
de – liberação mediante prestação de garantia 
assegurada – apelação – provimento . 46/3335, 155

área portuária

•	Área portuária – arrendamento – IPTU – imu-
nidade recíproca e da incidência – discussão –
suspensão .......................................... 44/3194, 179

armazenagem aLfanDegaDa

•	Armazenagem alfandegada – perdimento da 
carga – art. 647, § 1º, do Regulamento Adua-
neiro – inaplicabilidade ..................... 45/3273, 181

armazenagem De carga

•	Armazenagem de carga – cobrança – homolo-
gação da tabela de valores – extinção – limite 
de cobrança – inexistência ................ 44/3195, 179

arrenDamento portuário

•	Arrendamentos portuários – acompa-
nhamento – atos e procedimentos ado-
tados pelo MTPA e pela Antaq – altera-
ções normativas introduzidas pelo Decreto 
nº 9.048/2017 – implementação ........ 48/3489, 190

•	Prorrogação dos Contratos de Arrenda-
mento Portuário para Fins de Reequilíbrio 
Econômico-financeiro: Análise do Acórdão 
AC-774-11/16 do TCU (Alexandre Rodrigues 
Souza e Amanda Barros Seabra Pereira) ........43/117

ativiDaDe De praticagem

•	Atividade de praticagem – intervenção es-
tatal – limites – fixação de preços – impos-
sibilidade ........................................... 47/3418, 178

auto De infração

•	Auto de infração – anulação – agente maríti-
mo – prestação de informações – atraso – DL 
37/1966 – legitimidade passiva – denúncia es-
pontânea – razoabilidade e proporcionalidade
 .......................................................... 46/3336, 157

•	Auto de infração – dever de informação – veí-
culo/carga/operações executadas – agente ma-
rítimo – legitimidade – denúncia espontânea
– impossibilidade  .............................. 43/3120, 185

•	Tributário – Administrativo – Processual ci-
vil – Competência – Auto de infração – Ter-
mo de apreensão e guarda fiscal – Transporte 
de madeira – Exportação – Porto alfandegado 
– Carga, descarga, armazenagem e passagem 
de mercadorias destinadas ao exterior – Mo-
dalidade da navegação – Interior em percurso 
internacional – Acordos internacionais – em-

barcação boliviana – Possibilidade – Sentença 
reformada – Ônus sucumbenciais invertidos
(TRF 1ª R.) ......................................... 46/3326, 103

B

baLDeação De carga nacionaL (bcn)

•	Baldeação de Carga Nacional (BCN) – De-
claração de Trânsito de Transferência (DTT) 
– navio efetue passagem pelo exterior entre o 
carregamento e o descarregamento – operação 
de transporte de cargas nacionais – impossibi-
lidade ................................................ 44/3196, 180

beatriz giraLDez esquiveL gaLLotti bezzerra

•	Seção Judiciária do Distrito Federal ..............48/238

benJamin gaLLotti e gustavo henrique pôrto De 
carvaLho

•	Considerações sobre os Posicionamentos Dis-
sonantes Acerca da Juridicidade da Cobran-
ça pelo Serviço de Segregação e Entrega de
Contêineres – SSE .............................................48/9

Blockchain

•	Os Ventos da Mudança e os Princípios Como 
Norte: o Direito Marítimo na Era do Blo-
ckchain e dos Contratos Inteligentes (Henrique 
Santos Costa de Souza)  ..................................43/97

c

cais

•	Cais – contrato de servidão de passagem – des-
carregadores e esteiras transportadoras – anu-
lação ................................................. 44/3197, 181

capatazia e bLoco

•	Capatazia e bloco – obrigatoriedade de con-
tratação – trabalhadores do Ogmo – discussão 
antecedente ao contrato de trabalho – hipó-
tese não situada no art. 114 da Constituição
Federal .............................................. 43/3121, 186

cargas portuárias

•	Cargas portuárias – despesas de armazenamen-
to – porto público – concessão – competência 
das câmaras de direito público .......... 45/3274, 182

carta-protesto

•	Carta-Protesto: Legalidade, Usabilidade, Ritos 
e Emissores (Sávio (José Di Giorgi Ferreira de
Souza) ..........................................................44/123

cássio Lourenço ribeiro e miLena orLânDi Leite 
De meLo

•	Serviço de Segregação e Entrega: Inadequa-
ção do Price Cap ............................................48/42
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certificaDo De Livre prática

•	Certificado de livre prática – pedido – sub-
missão – atracação de navios pelos procedi-
mentos anteriores à nova sistemática informa-
tizada do “Porto sem Papel” – possibilidade
 .......................................................... 45/3275, 182

certificaDo De origem

•	Certificado de origem – apresentação dos 
documentos exigíveis – equívoco – bene-
fício fiscal – concessão – impossibilidade
 .......................................................... 47/3419, 179

cessão De Direitos e obrigações De área portuária

•	Cessão de direitos e obrigações de área portu-
ária – formalidades legais e contratuais – ob-
servância – princípios da administração pú-
blica – remessa necessária – desprovimento
 .......................................................... 48/3490, 191

coDeba

•	Codeba – auditoria – passivo trabalhista – exa-
me da regularidade – audiência dos gesto-
res – inexistência de irregularidades graves 
– medidas corretivas cabíveis – arquivamento
 .......................................................... 47/3421, 181

coDesp

•	Codesp – complementação de aposentadoria 
– Decreto nº 56.240/1965 – fundo de direito – 
prescrição e ocorrência ..................... 43/3123, 189

•	Codesp – horas extras – supressão – indeniza-
ção – Súmula nº 291 do TST – supressão de-
corrente de termo de ajuste de conduta – im-
plantação de novo plano de cargos e salários 
– aumento salarial – indenização indevida
– não conhecimento .......................... 48/3491, 192

•	Codesp – verbas salariais – contribuições – 
integração – correção monetária – cálculos
 .......................................................... 48/3492, 193

cofins

•	Cofins – importação, por conta e ordem de ter-
ceiros – Lei nº 10.147/2000 – tributação – su-
jeição ................................................ 46/3337, 158

cofins-importação

•	Cofins-Importação – recolhimento após o re-
gistro da declaração de importação – lança-
mento de ofício – crédito – não cumulatividade
 .......................................................... 43/3123, 188

•	Processual civil. Constitucional. Tributário. 
Agravo retido. Levantamento de depósitos an-
tes do trânsito em julgado da sentença. Cofins-
-Importação. PIS-Importação. Recurso Extraor-
dinário nº 559.937/RS. Repercussão geral. Lei  
nº 10.865/2004. Art. 7º, I. Inconstitucionalida-
de reconhecida pelo STF. Inexistência de bis in 
idem. Lei ordinária. Possibilidade. Princípio da
 anterioridade (TRF 1ª R.) ................... 44/3184, 134

companhia De navegação LLoyD brasiLeiro

•	Companhia de Navegação Lloyd Brasilei-
ro – empresa executada – extinção – Lei  
nº 9.617/1998 – sucessão da União Federal 
– execução ajuizada contra parte inexistente 
– modificação do sujeito passivo – impossibi-
lidade ................................................ 44/3198, 181

companhia Docas De imbituba

•	Companhia Docas de Imbituba – aquisição 
– incidente de desconsideração da personali-
dade jurídica – redirecionamento da execução
– sócio-administrador ........................ 47/3422, 181

companhia Docas Do rio De Janeiro

•	Companhia Docas do Rio de Janeiro – desati-
vação da linha férrea – prejuízos materiais – in-
denização – servidão – reintegração de posse
e danos materiais ............................... 48/3493, 195

•	Companhia Docas do Rio de Janeiro – socieda-
de de economia mista – transformação – em-
presa pública com capital fechado e controlada 
pela União – competência ................. 48/3494, 195

confLito De competência

•	Conflito de competência – ações indenizatórias 
individuais – explosões submarinas em obras 
de drenagem  ..................................... 46/3338, 159

•	Processual civil. Conflito de competência. Cone-
xão. Inexistência. Situações jurídicas autônomas 
e distintas. Ausência de risco de decisões con-
flitantes (TRF 2ª R.) ............................ 44/3185, 147

conhecimentos De transporte

•	Conhecimentos de transporte – falsidade ide-
ológica – restituições de AFRMM – obtenção 
ilícita – estelionato majorado ............. 47/3423, 182

construção De pÍer

•	Construção de píer – obras de dragagem – Ilha 
de Itaoca – indenização mensal – danos à ati-
vidade pesqueira – previsão contratual – as-
sociação de pescadores – registro – ausência
 .......................................................... 48/3495, 195

contêineres

•	As Peculiaridades do Modelo Brasileiro de Ins-
peção Não Invasiva de Contêineres e a Possi-
bilidade de Cobrança Segregada e Individua-
lizada (Gustavo Assis de Oliveira) ...................47/95

contrato De afretamento

•	Contrato de afretamento – embarcação – 
ICMS – não incidência – acerto do julgado
 .......................................................... 48/3496, 196

•	Contrato de afretamento – perda de posição 
de apoio às unidades de exploração e produ-
ção de petróleo e gás – dias parados da em-
barcação – pagamento – tutela de urgência 
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– indeferimento – contraditório – necessidade
 .......................................................... 43/3124, 189
Contratos de afretamento de embarcação e de 
prestação de serviços – encerramento antes do 
término do prazo de vigência – carta de rescisão 
contratual – suspensão dos efeitos – deferimento 
da medida pleiteada .......................... 48/3502, 200

contrato De afretamento marÍtimo

•	Contrato de afretamento marítimo – rescisão 
unilateral antecipada injustificada – contratan-
te – descumprimento – obrigação de renovar 
tempestivamente os certificados de afretamento 
das embarcações (CAAS) – pagamento das ta-
xas diárias – combustível ................... 48/3497, 196

•	Contrato de afretamento marítimo – time 
charter party – alegação de uso excessivo de 
combustível – impugnação – art. 50, inci-
so I, alínea h, do CODJERJ – competência do 
juízo empresarial – combustível utilizado na 
operação aprestada – pagamento – dever da
afretadora  ......................................... 48/3498, 198

contrato De arrenDamento

•	Contrato de arrendamento – área portuária – 
prorrogação do contrato – Decreto-Lei nº 5/1966
 .......................................................... 46/3339, 160

•	Contrato de arrendamento – Porto de Angra dos 
Reis – inadimplemento – concorrência desleal – 
Porto de Sepetiba – equilíbrio econômico e finan-
ceiro – equação do objeto e do preço – recurso 
– provimento parcial .......................... 48/3499, 198

•	Contrato de arrendamento – Terminal de granéis 
sólidos – Porto de Imbituba – Movimentação 
mínima de cargas – Compensação financeira 
indevida (TRF 4ª R.) ........................... 48/3482, 171

contrato De seguro

•	Contrato de seguro – transporte marítimo in-
ternacional – cobrança – CDC – inaplicabi-
lidade – cláusula contratual de exclusão de 
cobertura securitária – responsabilidade da 
seguradora – ausência  ...................... 48/3500, 199

contrato operacionaL

•	Contrato operacional – movimentação – granel 
– Porto do Rio de Janeiro – emissão de diver-
sas faturas – não comprovação do pagamento
integral – cobranças – validade .......... 48/3501, 200

contribuições patronais

•	Contribuições patronais – inadimplemento – 
ação de cobrança – competência – interesse 
meramente econômico – deslocamento da 
competência para a Justiça Federal – não ca-
bimento ............................................. 47/3424, 184

contêiner

•	Contêiner – cobrança de armazenagem adi-
cional – Resolução Antaq nº 3.274/2014 – 

desrespeito – não acolhimento – Resolução 
Antaq nº 2.389/2012 e Resolução Normativa 
nº 18/2017 – portos privados – não aplica-
bilidade ............................................. 45/3276, 183

•	Contêiner – unitização de cargas – danos mate-
riais – ônus probatório – não entrega de planilha 
– legalidade do protesto ..................... 45/3277, 185

contrato De trabaLho temporário

•	Contrato de trabalho temporário – servidor pú-
blico – ausência de nulidade – excepcionalidade 
– art. 37, IX, da CF ............................. 45/3278, 185

contrato De transporte

•	Contrato de transporte – reparação de danos 
materiais e morais – CDC – atraso na entrega 
de mudança – avarias – decadência .. 45/3279, 186

contrato De transporte marÍtimo

•	Contrato de transporte marítimo – divergência 
no número do lacre do container – respon-
sabilizando a exportadora – não comprova-
da – alteração do número do lacre durante o
transporte .......................................... 45/3280, 188

•	Contrato de transporte marítimo – fretes –
mercadorias – retenção cabimento .... 45/3281, 188

•	Contrato de transporte marítimo – mercadoria 
– não retirada no porto de – sobreestadias – 
ressarcimento – exportadora e intermediária do
negócio – prova insuficiente .............. 45/3282, 188

contratos De arrenDamento

•	Contratos de arrendamento – cobrança – pe-
ríodo posterior ao término do contrato – au-
sência de prova – TCU – nulidade declarada 
– recurso – procedência ..................... 45/3283, 189

contratos De uso temporário no Direito 
portuário

•	A Sentença Que Anulou o Uso Temporário 
de Áreas e Instalações Portuárias Localizadas 
em Portos Organizados (Felipe de Assis Serra)
 .........................................................................43/9

•	Regulação: Poderes e Limites para a Indu-
ção do Desenvolvimento Portuário (Thiago 
Testin de Mello Miller)  ...................................43/28

•	Poder Judiciário ....................................43/3105, 38

crime ambientaL

•	Crime ambiental – incompetência territorial – 
não verificação – embarcação – local da ins-
crição – irrelevância – lugar da consumação da
infração  ............................................ 44/3199, 182

cprb

•	CPRB – base de cálculo – exportação indi-
reta – inclusão de receitas – possibilidade
 .......................................................... 47/3420, 179
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D

Dano ambientaL

•	Dano ambiental – derramamento de óleo no 
mar – nexo causal – comprovação – valor da 
indenização – majoração – proporcionalidade
e razoabilidade .................................. 43/3125, 190

•	Dano ambiental – legitimidade passiva – ex-
plosão – Navio Vicuña – adquirente da carga 
– responsabilidade integral – nexo de causa-
lidade – ausência – entendimento fixado pelo
STJ – agravo improvido  ..................... 43/3126, 191

•	Dano ambiental – responsabilidade civil – 
derramamento de óleo no mar – princípio do
poluidor-pagador ............................... 46/3340, 161

DaviD toLomeotti

•	Considerações sobre o Cabimento da Com-
petência Ambiental Reflexa no Tribunal Ma-
rítimo ............................................................43/230

Demurrage

•	Demurrage – destinatária das mercadorias – le-
gitimidade passiva ad causam – local e data do 
desembarque – free time – valores de sobre-es-
tadia – fatos constitutivos do direito – art. 373, 
inciso I, do CPC/2015 ........................ 43/3127, 191

•	 Impugnação ao cumprimento de sentença – 
Aduaneiro – Interpretação do título executivo 
– Indenização – Despesas – Demurrage – Tra-
dução juramentada – Nexo causal configu-
rado (TRF 4ª R.) ................................. 46/3329, 127

DecLaração De importação

•	Tributário e administrativo. Declaração de im-
portação. Recusa da impetrada em proceder à 
retificação. Ilegalidade. Regulamento aduaneiro. 
Aplicação (TRF 5ª R.) ......................... 44/3188, 166

•	Declaração de importação – irregularidades – 
necessidade de apuração – liberação – impos-
sibilidade  .......................................... 44/3200, 182

•	Declaração de importação – subfaturamento 
– pena de perdimento – descabimento – mul-
ta – no art. 108, parágrafo único, do Decreto-
-Lei nº 37/1966 – princípio da especialidade da
norma ................................................ 44/3201, 183

DesconsoLiDação Das cargas

•	Desconsolidação das cargas – informações 
– atraso – auto de infração – Decreto-Lei  
nº 37/1966 – IN 800/2007 – multa – validade 
– denúncia espontânea – apelação – despro-
vimento ............................................. 47/3425, 184

Desembaraço aDuaneiro

•	Administrativo e processual civil. Embargos de 
declaração. Omissão. Desembaraço aduaneiro. 
Mercadoria sujeita a exame laboratorial. Termo 
de responsabilidade para liberação. IN 14/1985-

SRF e Decreto nº 70.235/1972. Impugnação do 
laudo que desclassificou a mercadoria. Efeitos 
infringentes (TRF 3ª R.)  ........................44/3186, 51

•	Desembaraço aduaneiro – demora na finali-
zação da fiscalização – princípio da eficiência
– inobservância ................................. 47/3426, 185

•	Desembaraço aduaneiro – desunitização de 
carga –  devolução de contêiner ........ 48/3503, 201

•	Desembaraço aduaneiro – perda de objeto – 
retenção de mercadorias antes da apuração 
dos respectivos tributos – ilegalidade – imuni-
dade fiscal – não reconhecimento – depósito 
judicial – reversão em pagamento definitivo ao
Fisco .................................................. 47/3427, 186

•	Tributário – Agravo interno – desembaraço 
aduaneiro – Perda de objeto – Retenção de 
mercadorias antes da apuração dos respectivos 
tributos – Ilegalidade – Imunidade fiscal – Não 
reconhecimento – Lei nº 9.703/1998 – Depó-
sito judicial – Reversão em pagamento defi-
nitivo ao fisco (TRF 5ª R.) ................... 47/3406, 149

Desestatização

•	Desestatização – Porto de Suape/PE – acompa-
nhamento .......................................... 46/3341, 162

Despachante aDuaneiro

•	A Exclusão do Despachante Aduaneiro do Pro-
grama OEA: Inconstitucionalidade da Instrução 
Normativa SRF nº 1.834/2018 (Andréia C. de 
Queiroz e Nadine Viaud Gattáes) ...................47/73

•	Despachante Aduaneiro – Função Pública, Au-
tonomia, Vínculo Empregatício e Honorários 
(Alexandro Alves Ferreira) ...............................45/60

Despesas aDuaneiras

•	As Despesas Aduaneiras Passíveis de Inclu-
são na Base de Cálculo do ICMS (Fernando
Neves) ............................................................44/55

Despesas De armazenamento

•	Despesas de armazenamento – porto seco – 
mercadorias apreendidas – caso fortuito ou 
força maior – inocorrência – taxas de armazena-
gem e movimentação – cabimento .... 45/3284, 189

Diego De pauLa e anna isabeL LeaL corrêa

•	Análise do Serviço de Segregação e Entrega pela 
Autoridade Antitruste: Inexistência de Ilícito
Per Se) ............................................................48/25

Direito antiDumping

•	Direito antidumping – hipótese de incidência 
– exclusão – Resolução Camex nº 14/2010 – 
procedência ao pedido – apelação – remessa 
oficial – improvimento ....................... 43/3128, 191

Direito marÍtimo

•	Direito marítimo – sinistro causado por embar-
cação – culpa reconhecida pelo juízo do tribu-
nal marítimo – falta de manutenção ... 45/3285, 190
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•	Direito marítimo – TJRJ – competência vara 
empresarial – contrato de afretamento de navio 
estrangeiro ......................................... 45/3286, 190

DougLas marconDes barros

•	Da Imputação de Suposto Crime nas Operações 
de Importação pela Autoridade Fiscalizadora e 
o Processo Penal Justo ....................................44/81

Draga

•	Draga – afretamento – trabalho – ineficiência
 .......................................................... 46/3342, 163

Dragagem De seDimentos

•	Dragagem de sedimentos – Estuário de San-
tos – dano ambiental – reexame necessário 
– cabimento – art. 19 da Lei nº 4.717/1965 – 
aplicabilidade – prova pericial – necessidade
 .......................................................... 45/3287, 192

DrawBack-suspensão

•	Drawback suspensão – comprovação – irre-
gularidades no registro de exportação – con-
trole aduaneiro .................................. 48/3504, 201

•	Drawback-suspensão – insumos importados 
– utilização integral nos produtos exporta-
dos – inexistência à época dos fatos – Decreto 
nº 91.030/1985  ................................. 45/3288, 193

•	Drawback-suspensão – prescrição – ocor-
rência – crédito tributário – extinção – com-
promisso de exportar assumido – alteração 
– impossibilidade – adimplemento parcial – tri-
butos, multa e juros moratórios proporcionais
 .......................................................... 45/3289, 193

•	Drawback-suspensão – importação – frau-
de – uso de documento ideologicamente fal-
sificado – arts. 304 e 299 do CP – tipicidade
 .......................................................... 44/3202, 184

E

eDuarDo cLarkson Lebreiro e  
aLLexanDre guimarães

•	Breves Considerações Acerca das Cláusulas Pro-
tetivas Mais Comuns aos Interesses dos Trans-
portadores nos Contratos de Fretamento Marí-
timo Internacional ..........................................46/30

eDuarDo ribeiro costa e angeLa sartori

•	Considerações sobre o Cancelamento e Suspen-
são do Radar à Luz da Jurisprudência ...............44/9

embarcação

•	Direito processual civil – Direito aduaneiro 
– Embarcação transportadora de bens estran-
geiros com ingresso irregular no país – Perdi-

mento – Responsabilidade do proprietário do 
veículo (TRF 3ª R.) ............................. 43/3108, 158

•	Embarcação – arrendamento – multa ambiental 
– responsabilidade ............................. 46/3343, 163

•	Embarcação – auto de infração – responsabi-
lidade civil objetiva do Estado – dano moral – 
cabimento ......................................... 44/3203, 185

•	Embarcação – importação – regime especial de 
admissão temporária – fraude – embarcação 
– pena de perdimento – falta de participação 
da empresa exportadora no processo adminis-
trativo – irrelevância .......................... 47/3428, 187

•	Embarcação – imposição de penalidade – auto 
de infração – legalidade – Lei nº 9.537/1997 
– Decreto nº 2.596/1998 – incidência
 .......................................................... 47/3429, 189

•	Embarcação – operações marítimas – acordo 
operacional – prestação de contas – caução – 
descabimento .................................... 44/3204, 186

•	Embarcação – perdimento – reintrodução clan-
destina de óleo combustível .............. 46/3344, 164

•	Embarcação – propriedade – pagamento dos 
valores recebidos em razão dos contratos ajus-
tados  ................................................. 46/3343, 166

•	Embarcação – solicitação de autorização – 
pedido administrativo – duração razoável 
do processo – CF/1988, art. 5º, LXXVIII – Lei  
nº 9.784/1999 – danos morais e materiais ca-
racterizados ....................................... 45/3290, 194

•	Embarcação (TIE) – título de inscrição – con-
cessão – área de preservação permanente – 
ente federativo – omissão – falta de fiscalização
 .......................................................... 46/3346, 167

embarcação e tripuLantes estrangeiros

•	Embarcação e tripulantes estrangeiros – desem-
barque em território brasileiro – visto consular 
temporário – inexigibilidade – carteira de iden-
tidade de marítimo – obrigatoriedade – auto 
de infração – anulação – apelação – provi-
mento ................................................ 48/3505, 201

embarcações

•	Embarcações – retenção em razão de débito –
ilegalidade ......................................... 44/3205, 186

embarcações pesqueiras

•	Embarcações pesqueiras – crimes ambientais 
– rastreamento por satélite – fiscalização – en-
quadramento – art. 68 da Lei nº 9.605/1998 – 
materialidade – autoria e dolo – comprovação
 .......................................................... 46/3347, 167

embarque Da mercaDoria

•	Embarque da mercadoria – registro de dados – 
obrigação – transportador – responsabilidade 
exclusiva – responsabilização do agente marí-
timo – impossibilidade – mero representante
 .......................................................... 44/3206, 186
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ensacaDor e carregaDor

•	Ensacador e carregador – aposentadoria por 
tempo de contribuição – atividade especial – re-
conhecimento – prova insuficiente .... 46/3348, 168

estação aDuaneira Do interior

•	Estação Aduaneira do Interior (Eadi ou Porto 
Seco) – débito oriundo de contraprestação por 
serviços de depósito de carga importada – ine-
xigibilidade – indenização por danos morais
 .......................................................... 48/3506, 204

estaDo cooperativo brasiLeiro

•	Rotterdam Rules. Omissões do Estado Coope-
rativo Brasileiro (Laércio Cruz Uliana Junior e 
Amilcar Cordeiro Teixeira Filho) ...................44/100

estivaDor

•	Estivador – acidente do trabalho – doença ocu-
pacional – doença pulmonar obstrutiva crô-
nica e perda auditiva – benefício acidentário
 .......................................................... 44/3207, 187

•	Estivador – aposentadoria por tempo de contri-
buição – revisão – natureza especial das ativi-
dades laboradas parcialmente – reconhecimen-
to – agente físico – aumento do tempo total de 
contribuição, embora insuficiente para apo-
sentadoria especial – renda mensal inicial do 
benefício – reflexo  ............................ 47/3430, 190

•	Estivador – aposentadoria por tempo de servi-
ço/contribuição – comprovação das condições 
especiais – enquadramento – implementação 
dos requisitos – necessidade .............. 47/3431, 191

estivaDores

•	Estivadores – categoria profissional – enquadra-
mento – averbação de tempo especial – agente 
nocivo ruído – Decreto nº 4.882/2003 – apli-
cação retroativa – impossibilidade ..... 47/3432, 192

estivaDores avuLsos

•	Estivadores – aposentadoria – enquadramento 
por categoria profissional – averbação de tem-
po especial – agente nocivo – ruído – Decreto 
nº 4.882/2003 – aplicação retroativa – impos-
sibilidade ........................................... 44/3208, 187

•	Estivadores avulsos – contratação – Ogmo – in-
teresse de agir – ausência superveniente – fir-
mado acordo coletivo de trabalho ..... 46/3349, 169

exportação

•	Exportação – inspeção não invasiva de cargas 
– suspeita de irregularidade – desembaraço 
aduaneiro – interrupção – operação-padrão dos 
servidores da Receita Federal – prestação do
serviço – necessidade ........................ 46/3350, 169 

execução fiscaL

•	Execução fiscal – armadores e pescado-
res – parceria não comprovada – salário 
profissional estimado – recurso desprovido
 .......................................................... 47/3433, 192

F

fabiane fernanDes hanones

•	Agência Nacional de Transportes Aquaviários
 .....................................................................43/237

fabio viana fernanDes Da siLveira

•	A Cobrança do IPTU em Face dos Arrendatá-
rios de Bens Públicos da União Afetados à 
Atividade Portuária ...........................................45/9

feLipe costa LaurinDo Do nascimento

•	Notas sobre a Interpretação do Texto Normativo 
Constante do Artigo 40 da Lei nº 12.815/2013
 .....................................................................48/131

feLipe De assis serra

•	A Sentença Que Anulou o Uso Temporário 
de Áreas e Instalações Portuárias Localizadas 
em Portos Organizados .....................................43/9

fernanDo moromizato Jr.

•	Resolução Normativa nº 18/2017-Antaq: a Re-
cusa do Serviço de Transporte Marítimo Pode 
Ser Admitida pela “Inadimplência Compro-
vada” de Quê?  .............................................45/217

fernanDo neves

•	As Despesas Aduaneiras Passíveis de Inclusão
na Base de Cálculo do ICMS ...........................44/55

fernanDo pieri LeonarDo e 
pauLo aLfreDo benfica marra

•	Taxa de Utilização do Siscomex e a Inclu-
são das Despesas de Capatazia na Valoração 
Aduaneira: uma Análise dos Recentes Posicio-
namentos da Jurisprudência ..............................47/9

freDerico moreira aLcântara De siqueira e 
ingriD zaneLLa anDraDe campos

•	Abordagem Jurídica do Transporte Marítimo de 
Cargas Vivas .................................................44/221

funDaf

•	Fundap – importação por conta e ordem de ter-
ceiro – negócio jurídico simulado – faturamento 
correspondente à receita da venda da merca-
doria – embargos de declaração – supressão 
de omissão ........................................ 44/3209, 188

•	Processual – Tributário – Fundaf – Ressarci-
mento dos custos das atividades extraordinárias 
de fiscalização em entrepostos de uso público 
– Natureza jurídica de taxa – Atividade típica 
estatal – Compulsoriedade – Poder de polícia 
alfandegária – Decreto-Lei nº 1.455/1976 – 
IN/SRFB 48/1996 (TRF 1ª R.) .................45/3261, 95
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funDo De inDenização Do trabaLhaDor portuá-
rio (fitp)

•	Fundo de Indenização do Trabalhador Por-
tuário (FITP) – União – legitimidade passiva 
ad causam – ausência – apelação – despro-
vimento ............................................. 47/3434, 193

G

guarDa portuária

•	Guarda portuária – doença ocupacional – 
morte – contato com névoa de ácido sulfúri-
co – acidente ambiental – navio “Bahamas” 
– indenização por dano moral por ricochete –
cabimento ......................................... 47/3435, 194

gustavo assis De oLiveira 

•	A Regulação do Transporte Marítimo de Lon-
go Curso e a Inconstitucionalidade da Reso-
lução Antaq nº 18/2017 ..................................43/76

•	As Peculiaridades do Modelo Brasileiro de Ins-
peção Não Invasiva de Contêineres e a Possi-
bilidade de Cobrança Segregada e Individuali-
zada ...............................................................47/95

gustavo henrique pôrto De carvaLho e benJamin 
gaLLotti

•	Considerações sobre os Posicionamentos Dis-
sonantes Acerca da Juridicidade da Cobran-
ça pelo Serviço de Segregação e Entrega de
Contêineres – SSE .............................................48/9

H

habiLitação na moDaLiDaDe expressa

•	Habilitação na modalidade expressa – socieda-
de anônima de capital aberto – comércio exte-
rior – Instrução Normativa RFB nº 1.603/2015 
– ilegalidade  ..................................... 44/3210, 190

henrique santos costa De souza

•	Os Ventos da Mudança e os Princípios Como 
Norte: o Direito Marítimo na Era do Blockchain 
e dos Contratos Inteligentes ............................43/97

hipoteca navaL

•	Hipoteca naval – tratados internacionais e le-
gislação interna – primazia hierárquica – ine-
xistência – plataforma petrolífera estrangeira – 
hipoteca – registro – porto de origem do navio 
– eficácia no âmbito nacional ............ 43/3129, 192

•	Hipoteca naval – penhora de embarcações – 
prova da propriedade – distribuição do ônus 
probatório – fraude à execução – ausência 

de penhora prévia – má-fé não comprovada
 .......................................................... 45/3291, 195

horas extras

•	Horas extras – marítimo – empregado que 
trabalha embarcado – marinheiro de con-
vés – ônus da prova – Súmula nº 96 do TST
 .......................................................... 47/3436, 194

I

icms

•	 ICMS – ação anulatória – importação por 
conta e ordem de terceiro – multa – manu-
tenção ............................................... 45/3292, 197

•	 ICMS – admissão temporária – aeronave – op-
ção de compra – inexistência – imposto – não 
incidência  ......................................... 45/3293, 197

•	 ICMS – arrendamento mercantil – transferência 
da propriedade – necessidade ............ 45/3294, 197

•	 ICMS – diferimento de exação – regime draw-
back – saldo remanescente de peças e compo-
nentes ................................................ 45/3295, 198

•	 ICMS – importação – regime de admissão 
temporária – Repetro – contrato de afreta-
mento internacional de embarcação – retor-
no futuro ao exterior – não incidência – STJ – 
precedentes ....................................... 45/3296, 199

•	 ICMS – importação de embarcação – regime 
de arrendamento operacional – leasing – au-
sência de transferência de titularidade – fator 
gerador – inexistência ........................ 45/3297, 199

•	 ICMS – isenção – regime aduaneiro de ad-
missão temporária – exportação e importa-
ção – equipamentos – lavra – petróleo e gás 
natural – imposto – exigibilidade – suspensão
 .......................................................... 45/3298, 199

•	 ICMS – mercadorias importadas – competên-
cia – art. 155, § 2º, IX, a, CF/1988, art. 11, I, 
d, LC 87/1996 – estabelecimento jurídico – 
caso dos autos – destinação física e jurídica
 .......................................................... 45/3299, 199

•	 ICMS – Importação – repetição de indébito – 
ilegitimidade ativa decretada – legitimidade
ativa da empresa importadora ............ 45/3300, 200

icms-importação

•	 ICMS-Importação – recolhimento retroativo – 
Repetro – RE 540.829 do STF – não aplicação 
– Decreto nº 2.113-R/2008 – irretroatividade
 .......................................................... 46/3351, 169

•	 ICMS-Importação – recolhimento retroativo – 
Repetro – RE 540.829 do STF – não aplicação 
– Decreto nº 2.113-R/2008 – irretroatividade
 .......................................................... 48/3507, 205

•	 ICMS – importação de embarcação – regime 
de arrendamento operacional sem opção de 
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aquisição – incidência – impossibilidade – au-
sência de circulação mercantil – inexistência de 
transferência de titularidade ............... 46/3352, 170

imóveL Da união feDeraL

•	 Imóvel da União Federal – reintegração de 
posse – Codesp – citação – necessidade – in-
denização, em virtude da ocupação ilícita de 
terreno – cabimento ........................... 47/3437, 195

importação

•	 Importação – classificação fiscal – NCM – erro 
material – auto de infração – drawback – cré-
dito desconstituído – má-fé do contribuinte – 
prejuízo ao fisco – ausência ............... 45/3301, 201

•	 Importação – marca IPPC (International Plant 
Protection Convention) – pallets de madeira 
– ausência – retorno ao porto de origem – de-
terminação ........................................ 46/3359, 176

•	Da Imputação de Suposto Crime nas Opera-
ções de Importação pela Autoridade Fisca-
lizadora e o Processo Penal Justo (Douglas 
Marcondes Barros) ..........................................44/81

•	Administrativo. Importação. ausência de mar-
ca IPPC (International Plant Protection Con-
vention) em pallets de madeira. Determinação 
de retorno ao porto de origem. Incineração 
afastada. Risco de contaminação. IN 32/2015
Mapa (TRF 4ª R.) ................................ 44/3187, 159

•	 Importação – desunitização – prazo – art. 49 
da Lei nº 9.784/1999 – ato omissivo – inexis-
tência – ressarcimento de custas – descabi-
mento ................................................ 43/3130, 193

•	 Importação – mercadoria – registro da DI –  
demurrage – Portaria SRF nº 121/2011 – com-
provação do pagamento – inexigibilidade
 .......................................................... 43/3131, 194

importação De bens

•	Tributário – Importação de bens – Inclusão 
do serviço de capatazia no valor aduanei-
ro – Impossibilidade – Art. 77 do Decreto-Lei  
nº 6.759/2009 – Precedentes do STJ – Senten-
çamantida (TRF 5ª R.) ........................ 43/3110, 169

importação irreguLar De mercaDorias

•	 Importação irregular de mercadorias – res-
ponsabilidade da importadora – comprovação 
– improcedência ao pedido – apelação – re-
messa oficial – provimento ................ 43/3132, 194

imposto De exportação

•	Embargos de declaração – Processual civil e tri-
butário – Apelação da união – tempestividade 
– Imposto de exportação – Açúcar – Decreto-
-Lei nº 1578/77 – recepção pela CF/88 – Cir-
cular Bacen 2597/95 – Alíquota de 40% – Sis-
comex – registro de exportação e registro de 
vendas – Ato discricionário – Omissão – Não 
ocorrência – Embargos da impetrante rejeita-
dos – Embargos de declaração da união aco-

lhidos, com efeitos modificativos, para dar 
parcial provimento à apelação da União e ao
reexame necessário (TRF 3ª R.) .......... 48/3481, 158

imposto De importação

•	 Imposto de Importação – base de cálcu-
lo – valor aduaneiro – despesas de capatazia 
– exclusão  ............................ 47/3438, 196

•	 Imposto de Importação – base de cálculo – va-
lor aduaneiro – inclusão de despesas de ca-
patazia – impossibilidade – art. 4º, § 3º, da IN 
SRF 327/2003 – ilegalidade – compensação
 .......................................................... 43/3133, 196

•	 Imposto de Importação – custos de capatazia 
prestados após a chegada ao porto alfande-
gado – inclusão na base de cálculo – impos-
sibilidade – Súmulas nºs 83 e 568/STJ – inci-
dência ............................................... 47/3439, 197

•	 Imposto de Importação – custos de capatazia 
prestados após a chegada ao porto alfande-
gado – inclusão na base de cálculo – impos-
sibilidade – Súmulas nºs 83 e 568/STJ – inci-
dência  .............................................. 47/3440, 198

•	 Imposto de Importação – máquina sem si-
milar – Resolução Camex nº 36/2007 – alí-
quota reduzida – depósito judicial – substi- 
tuição – fiança bancária/seguro-garantia – im-
possibilidade ..................................... 47/3441, 199

•	 Imposto de importação – máquinas sem similar 
nacional – ex-tarifário – redução de alíquo-
ta – resolução posterior à apresentação para 
desembaraço aduaneiro – efeito declaratório 
– erro material, omissão, contradição e obscu-
ridade – inexistência .......................... 44/3211, 191

•	 Imposto de Importação – mercadoria im-
portada – reclassificação – Portaria MF  
nº 402/1993 – alíquota zero – produto “Chi-
massorb 966” – lançamento nulo – apelação – 
desprovimento ................................... 48/3508, 206

•	 Imposto de Importação – redução – regime 
automotivo – Lei nº 10.182/2001 – certidão 
de regularidade fiscal – operações de comér-
cio exterior – exigência – cabimento – art. 
60 da Lei nº 9.069/1995 – norma geral sobre 
incentivo fiscal – apelação – desprovimento
 .......................................................... 48/3509, 206

•	 Imposto de importação – redução – regime 
automotivo – Lei nº 10.182/2001 – certidão 
de regularidade fiscal – operações de comér-
cio exterior – exigência – cabimento – art. 60 
da Lei nº 9.069/1995 – norma geral sobre in-
centivo fiscal – apelação – desprovimento
 .......................................................... 46/3353, 171

•	 Imposto de Importação – valor aduaneiro – 
gastos relativos à carga e à descarga – inclu-
são – impossibilidade – decisão monocrático 
do Relator – cabimento – agravo interno da
Fazenda Nacional – desprovimento ... 47/3442, 200

•	 Imposto sobre a importação – importação irregu-
lar e consumo – multa – conversão da pena de 
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perdimento prevista – art. 23, § 3º, do Decreto-
-Lei nº 1.455/1976  ............................ 44/3212, 192

•	 Imposto sobre a importação – pedido de res-
tituição – drawback-suspensão – inclusão no 
regime – importações desembaraçadas – pos-
sibilidade  .......................................... 44/3213, 193

•	Tributário – Base de cálculo do imposto de 
importação – Valor aduaneiro – Despesas 
ocorridas após a chegada ao porto – Capata-
zia – Inclusão indevida – Súmula nº 92 desta 
Corte (TRF 4ª R.) ................................ 43/3109, 166

imposto sobre a importação

•	 Imposto sobre a Importação (II) – penalidade 
aduaneira – prestação de informação extem-
porânea – denúncia espontânea – impossibili-
dade .................................................. 48/3510, 208

imposto sobre proDutos inDustriaLizaDos (ipi)

•	 Imposto sobre Produtos Industrializados – cigar-
ros – desembaraço aduaneiro – valor tributável 
– preço de venda no varejo – ente federativo 
de destino do produto ........................ 48/3511, 208

•	 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
– regime de admissão temporária – consti-
tucionalidade – legalidade – benefício fiscal
 .......................................................... 43/3134, 197

incênDio

•	 Incêndio – armazém portuário – indenização 
– lucros cessantes – demonstração do prejuízo 
– ausência – lucros cessantes – presunção – im-
possibilidade  .................................... 43/3135, 200

ingriD zaneLLa anDraDe campos e 
freDerico moreira aLcântara De siqueira

•	Abordagem Jurídica do Transporte Marítimo
de Cargas Vivas ............................................44/221

ingriD zaneLLa anDraDe campos e 
Jenifer miLena corDeiro cavaLcanti

•	Responsabilidade Civil do Transportador Marí-
timo: uma Análise do Código Civil ao Projeto 
de Lei do Novo Código Comercial..................47/80

insiDetraDing

•	 Insider trading – Terminal de Vila Velha – pro-
jeto de pleito de renovação de contrato de
arrendamento  ................................... 43/3136, 200

infração

•	 Infração – pena de multa – suspensão do cer-
tificado de habilitação – legitimidade ativa – 
comandante da embarcação – interesse de agir 
– pedido implícito –  inépcia da inicial afastada
 .......................................................... 48/3512, 209

insegurança JurÍDica

•	A Insegurança Jurídica no Processo de Entre-
ga da Mercadoria Importada ao Consignatário 
– Responsabilidades, Requisitos e o Conflito 
(Alexandro Alves Ferreira) ...............................46/63

inspeção sanitária

•	 Inspeção sanitária – Certificado de Livre Prá-
tica – necessidade – greve dos fiscais federais 
agropecuários – serviço público essencial
 .......................................................... 48/3513, 209

instaLação portuária De uso púbLico

•	 Instalação portuária de uso público – Fun-
daf – contribuição – natureza jurídica – taxa
 .......................................................... 48/3514, 210

instrução normativa rfb nº 800/2007

•	 Instrução Normativa RFB nº 800/2007 – obri-
gação acessória – inobservância – dever de 
prestar informações – multa – aplicabilidade – 
omissão não  verificada ..................... 46/3354, 173

ipi

•	 IPI – regime de admissão temporária – ques-
tão infraconstitucional – reconhecimento pelo 
STF – fato gerador – desembaraço aduaneiro
– precedentes  ................................... 46/3355, 175

•	 IPI – revenda de produto de procedência es-
trangeira – incidência – prequestionamento 
– omissão – sobrestamento – desnecessidade
 .......................................................... 47/3443, 200

•	 IPI – suspensão – pertinência – fabricantes de 
equipamentos de informática – importação – 
desembaraço aduaneiro – prova de regularidade 
fiscal – apelação – desprovimento ..... 47/3444, 201

iptu

•	 IPTU – área portuária – propriedade da União 
– arrendado à sociedade de economia mista 
– Transpetro – desenvolvimento de atividade 
econômica – da imunidade tributária recí-
proca – impossibilidade ..................... 48/3515, 210

•	 IPTU – Exceção de Pré-executividade – imu-
nidade recíproca – improcedência – desca-
bimento – ânimo de proprietária do imóvel – 
ausência ............................................ 45/3302, 201

•	 IPTU – execução fiscal – juízo de retratação 
– sociedade de economia mista – imunidade 
tributária recíproca – inexistência – tese firma-
da em sede de repercussão geral – apelação
 – provimento  ................................... 47/3445, 203

•	 IPTU – imunidade recíproca – embargos in-
fringentes – arrendatário de terreno em área 
portuária – domínio público da União – devo-
lução à Turma Julgadora – art. 1.040, II, do CPC
 .......................................................... 46/3356, 175

•	 IPTU e taxa de lixo – terreno de proprieda-
de da União – área portuária – incidência do 
imposto – juízo de retratação – precedentes
do STF ............................................... 46/3357, 176

iptu – imuniDaDe

•	A Prescrição Ânua das Ações de Cobrança de 
Demurrage: Análise Conceitual Integrada dos 
Institutos do Direito Marítimo (Renã Margalho 
Silva e Marco Antônio Moyses Filho) ..............46/43
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•	Breves Considerações Acerca das Cláusulas 
Protetivas Mais Comuns aos Interesses dos 
Transportadores nos Contratos de Fretamen-
to Marítimo Internacional (Eduardo Clarkson 
Lebreiro e Allexandre Guimarães) ...................46/30

•	Estudo de Jurisprudência: o Direito por Quem 
o Faz A Primazia da Jurisdição Nacional e o 
Não Reconhecimento da Cláusula de Eleição 
de Foro Estrangeiro para a Seguradora Que 
Não Foi Parte do Contrato (Paulo Henrique
Cremoneze) ......................................................46/9

•	 IPTU – embargos à execução fiscal – arrenda-
tária da Codesp – imunidade tributária recí-
proca – reapreciação da questão – repercussão
geral – jurisprudência do STF ................45/3251, 40

•	 IPTU – imunidade recíproca – art. 150, VI, a, 
da CF/1988 – empresa privada arrendatária de 
imóvel público – atividade econômica com 
fins lucrativos – ncidência – juízo de retrata-
ção – precedentes do STF – acórdão – reforma
 .............................................................45/3252, 40

•	 IPTU – imunidade recíproca – embargos infrin-
gentes – arrendatário de terreno em área por-
tuária – sujeito passivo do imposto – possibili-
dade– precedentes STF .........................45/3253, 40

•	 IPTU – instalações portuárias – empresa ar-
rendatária da Codesp – imunidade recíproca 
– afastamento – precedentes STF – econômica 
de vantagem perante os demais contribuintes – 
prevenção .............................................45/3254, 41

•	 IPTU – taxa de remoção de lixo domiciliar – con-
cessionária de bens e serviços – área portuária 
pertencente à União – sujeição passiva inocor-
rente – imunidade quanto ao imposto – taxa – 
tributação descabida .............................45/3255, 41

•	 IPTU – taxa de remoção de lixo domiciliar 
– concessionária de bens e serviços – área 
portuária pertencente à União – sujeição pas-
siva inocorrente – precedentes – reexame 
– devolução – provimento quanto ao IPTU
 .............................................................45/3256, 41

•	 IPTU – terreno de propriedade da União – área 
portuária – incidência – juízo de retratação – 
precedentes do STF ...............................45/3257, 42

•	 IPTU – terreno de propriedade da União – área 
portuária – incidência – juízo de retratação – 
precedentes do STF ...............................45/3258, 42

•	 IPTU e taxa de lixo – mandado de segurança 
– instalações portuárias – empresa arrendatária 
da Codesp – imunidade recíproca – configu-
ração – acórdão – reforma – precedentes STF
 .............................................................45/3259, 43

•	 IPTU e taxa de lixo – terreno de propriedade da 
União – área portuária – incidência do impos-
to – juízo de retratação – precedentes do STF
 .............................................................45/3260, 43

•	Embargos declaratórios – Acórdão – Vício – 
Inexistência (STF) ..................................45/3250, 34

•	A Cobrança do IPTU em Face dos Arrenda-
tários de Bens Públicos da União Afetados à 
Atividade Portuária (Fabio Viana Fernandes da
Silveira e Natasha Oliveira França) ...................45/9

•	O Dilema da Imunidade Recíproca sobre Áre-
as Arrendadas: a Distribuição Eficiente dos 
Riscos Contratuais (José Carlos Higa de Freitas)
 .......................................................................45/19

irpJ

•	 IRPJ – comissões pagas a agentes no exterior 
– exportação de serviços – Lei nº 9.481/1997 
– alíquota zero – Solução de Consulta  
Cosit nº 264/2014 – Decreto nº 6.761/2009
 .......................................................... 44/3214, 193

irrf

•	 IRRF – rendimentos de pessoas jurídicas – alí-
quotas específicas – serviço de agenciamento 
de cargas – prestação de quaisquer dos ser-
viços listados nos arts. 647 e 649 do Decreto 
nº 3.000/1999 – necessidade ............. 44/3215, 193

iss

•	 ISS – afretamento de navio – direito líquido e 
certo do autor – modificação do julgado – re-
exame de provas – recurso especial – im
possibilidade ..................................... 43/3137, 201

•	 ISS – consignação em pagamento – compa-
nhia portuária – prestação exclusiva de servi-
ço de apoio logístico – pesquisa e exploração 
de petróleo e gás natural – Lei nº 4.127/2003 
do Município de Vila Velha – aplicação
 .......................................................... 47/3446, 204

•	 ISS – incidência – contratos de afretamento de 
embarcações – ilegitimidade – auto de infra-
ção – lançamento tributário – fatos geradores 
– serviços de afretamento marítimo – de inter-
mediação comercial – administração de bens 
e negócios de terceiros prestados pela autora
 .......................................................... 44/3216, 195

•	 ISS – inexigibilidade de crédito tributário – con-
trato de afretamento de embarcação – Súmula 
Vinculante nº 31 do STF .................... 46/3358, 176

•	 ISS – SUPRG – serviços de administração por-
tuária – autarquia estadual – imunidade tribu-
tária recíproca – art. 150, inc. VI, alínea a, § 2º,
da CF – aplicabilidade – extinção  ..... 45/3303, 202

J

Jenifer miLena corDeiro cavaLcanti e 
ingriD zaneLLa anDraDe campos

•	Responsabilidade Civil do Transportador Marí-
timo: uma Análise do Código Civil ao Projeto 
de Lei do Novo Código Comercial..................47/80
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José carLos higa De freitas

•	O Dilema da Imunidade Recíproca sobre Áre-
as Arrendadas: a Distribuição Eficiente dos
Riscos Contratuais ........................................45/419

Josiane zorDan battiston e keLLy g. martareLLo

•	Da Segurança Jurídica para as Empresas Que 
Atuam no Comércio Exterior Frente ao Procedi-
mento Administrativo da Habilitação no Radar
 .......................................................................44/24

Justiça feDeraL Da 1ª região

•	 Justiça Federal da 1ª Região ............... 48/3479, 138

K

keLLy g. martareLLo e Josiane zorDan battiston

•	Da Segurança Jurídica para as Empresas Que 
Atuam no Comércio Exterior Frente ao Procedi-
mento Administrativo da Habilitação no Radar
 .......................................................................44/24

l

Laércio cruz uLiana Junior e 
amiLcar corDeiro teixeira fiLho

•	Rotterdam Rules. Omissões do Estado Coope-
rativo Brasileiro ............................................44/100

Leatrice bez e voLtaire marensi

•	A Figura do Seguro Marítimo no Direito Atual
 .....................................................................44/236

Liberação De mercaDorias

•	Liberação de mercadorias – pretensão de re-
exame fático-probatório – Enunciado nº 7 
da Súmula do STJ – ausência de prequestio-
namento – divergência – não comprovação
 .......................................................... 44/3217, 196

Licença ambientaL

•	Administrativo – Ambiental – Auto de infra-
ção – Ibama – Pesca de peixes sem a devida 
licença ambiental – Lei 9.605/1998 – Decreto 
nº 6.514/2008 – Pena pecuniária administrati-
va exorbitante – Ofensa aos princípios da pro-
porcionalidade e razoabilidade – Manutenção 
da sentença que reduziu a multa – Recursos 
não providos (TRF 5ª R.) .................... 46/3330, 133

Licença De importação

•	Licença de importação – desembaraço adua-
neiro – medicamento – mercadoria perecível 
– análise em tempo razoável – necessidade
 .......................................................... 43/3138, 202

•	Licença de importação – edital de venda – pra-
zo para embarque e desembaraço aduaneiro 
– legalidade – Portarias Secex nºs 10/2010 e
33/2010 – aplicabilidade ................... 48/3516, 211

Licitação

•	Licitação – dragagem – adjudicação – cele-
bração de contrato – ilicitude – discriciona-
riedade administrativa – retomada do Pregão 
Eletrônico nº 01/2016 ou de renovação do 
procedimento licitatório .................... 43/3139, 203

Luis carLos aLmeiDa 

•	Embargo de Embarcação Estrangeira em Portos 
Brasileiros por Dívidas Contraídas no Exterior
 .......................................................... 47/3468, 225

M

marceL nicoLau stivaLetti

•	Sobre-estadia de Contêiner. Natureza Jurídica e 
a Resolução nº 18/2017-Antaq .......................46/94

marco antônio moyses fiLho e 
renã margaLho siLva

•	A Prescrição Ânua das Ações de Cobrança de 
Demurrage: Análise Conceitual Integrada dos 
Institutos do Direito Marítimo  ........................46/43

marco antônio ribeiro tura

•	A Autonomia das Agências Reguladoras .........43/59

marÍtimo

•	Marítimo – aposentadoria por tempo de contri-
buição integral – insalubridade – perfil profis-
siográfico previdenciário ................... 44/3218, 197

•	Marítimo – previdenciário – atividade especial 
– agentes químicos – contagem diferenciada
 .......................................................... 44/3219, 198

marinheiro De máquinas

•	Marinheiro de máquinas – categoria profissio-
nal – ruído – comprovação ................ 46/3360, 177

maxweeL suLÍvan Durigon meneghini

•	Lei nº 13.670/2018 – Reoneração da olha de 
Pagamento dos Setores Marítimo e Portuário ..45/75

meDicamento importaDo

•	Medicamento importado – doação – retenção 
por suspeita de subfaturamento – prevaleci-
mento do direito tutelado – apelação – despro-
vimento ............................................. 48/3517, 213

mercaDoria DepositaDa em porto púbLico

•	Mercadoria depositada em porto público – au-
tarquia municipal delegatária – legitimidade 
passiva – avaria em contêiner – responsabi-
lidade  ............................................... 43/3140, 205

mercaDorias importaDas

•	Mercadorias importadas – apreensão – emba-
lagens escritas em língua portuguesa – indica-
ção do país de origem – ausência – pena de 
perdimento – apelação e remessa necessária – 
provimento ........................................ 46/3361, 179
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mercaDorias importaDas

•	Mercadorias importadas – bagagem desa-
companhada – ausência de prova – apelação 
provida  ............................................. 47/3447, 204

miLena orLânDi Leite De meLo e cássio Lourenço 
ribeiro

•	Serviço de Segregação e Entrega: Inadequa-
ção do Price Cap ............................................48/42

moDiciDaDe tarifária

•	Modicidade Tarifária e Liberdade de Preços nas 
Autorizações de Serviço Público na Navega-
ção Interior (Pedro Henrique Soares) ............48/114

muDança internacionaL

•	Mudança internacional – direito do consumi-
dor – cobrança de demurrage – falha na pres-
tação do serviço – cobrança indevida – danos
morais configurados .......................... 45/3304, 202

muLta

•	Apelação cível – Embargos à execução fiscal 
– Dívida ativa não-tributária – Multa – Anvisa 
– Ofertar Água para consumo humano em desa-
cordo com as normas e padrões de potabilida-
de – Responsabilidade da autoridade portuária 
– Recurso desprovido (TRF 2ª R.) ....... 46/3327, 111

muLta no siscarga

•	Multa no Siscarga x Súmula nº 126 do Carf. 
E Agora José? (Walter Machado Veppo) ........47/237

muLta por Descumprimento De Decisão antecipa-
tória

•	Multa por descumprimento de decisão anteci-
patória – valor – tarifa portuária – crédito não
tributário ............................................ 45/3305, 203

N

naDine viauD gattáes e anDréia c. De queiroz

•	A Exclusão do Despachante Aduaneiro do Pro-
grama OEA: Inconstitucionalidade da Instru-
ção Normativa SRF nº 1.834/2018 ..................47/73

natasha oLiveira frança

•	A Cobrança do IPTU em Face dos Arrendatá-
rios de Bens Públicos da União Afetados à
Atividade Portuária ...........................................45/9

naufrágio

•	Naufrágio – navio – combustíveis – condena-
ção – monitoramento dos efeitos do naufrágio 
– perícias periódicas – execução da sentença 
– suspensão – fumus boni iuris – ausência – 
cautelar – indeferimento .................... 47/3448, 205

•	Naufrágio – navio – combustíveis – condena-
ção – monitoramento dos efeitos do naufrágio 
– perícias periódicas – renúncia à proprie-
dade – presunção legal – responsabilidade 

por dano ao meio ambiente – remanescência
 .......................................................... 47/3449, 206

•	Naufrágio – negligência – ocorrência – danos 
morais – falecimento de companheira – pre-
sunção – União e proprietário da embarcação 
– responsabilidade civil  .................... 43/3141, 207

naufrágio De embarcação

•	Naufrágio de embarcação – ilegitimidade pas-
siva – transferência de propriedade marítima 
– posse de fato – responsabilidade ambiental – 
solidariedade ..................................... 47/3450, 207

•	Naufrágio de embarcação – falecimentos – su-
perlotação – coletes salva-vidas – insuficiência 
– nexo de causalidade – constatação – omis-
são estatal .......................................... 45/3306, 204

•	Naufrágio de embarcação – superlotação – 
morte – responsabilidade civil – sentença fa-
vorável – juros e correção monetária – omissão 
parcial – acolhimento com efeitos modifica-
tivos ................................................... 48/3518, 214

•	Naufrágio da embarcação – Bateau Mouche 
IV – indenização – responsabilidade civil – in-
versão do julgado – necessidade de reexame 
de provas e interpretação de cláusulas con-
tratuais ............................................... 44/3220, 198

•	Naufrágio de embarcação – 90 milhas náu-
ticas – operação além das 20 milhas náuticas 
autorizadas – responsabilidade do comandan-
te – responsabilidade da Marinha Brasileira
– ausência ......................................... 44/3221, 199

navegabiLiDaDe De embarcação

•	Navegabilidade de embarcação – restrição – dé-
bito reclamado – prestação de caução idônea
– necessidade .................................... 48/3519, 215

navio

•	Navio – arresto – indenização por danos ma-
terial e moral – agente marítimo/mandatá-
rio – Sistema Marítimo Mercante – dever de
indenizar na espécie  ......................... 45/3307, 205

navio oceanográfico atLântico suL

•	Navio Oceanográfico Atlântico Sul – Furg – 
servidor público – marítimo – excesso habitual 
de horas extras – dano existencial – prejuízo à
vida de relação – indenização ........... 44/3222, 200

normas gerais De Direito tributário

•	Normas gerais de direito tributário – multa de 
ofício – art. 44 da Lei nº 9.430/1996 – ine-
xigibilidade – Solução de Consulta Interna
 .......................................................... 48/3520, 215

nvocc

•	NVOCC – legitimidade ativa ad causam – apre-
ensão de mercadoria e container – unidade 
de carga acessória em relação à mercadoria 
transportada – Lei nº 9.611/1998 – retenção
– impossibilidade ............................... 47/3451, 208
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•	NVOCC – responsabilidade em caso de sobre-
-estadia – contrato – inépcia da inicial por 
ausência de documentos essenciais – inocor-
rência ................................................ 47/3452, 208

novo marco reguLatório

•	Administrativo – Agravo de instrumento – Ad-
ministração dos portos – Novo marco regula-
tório – Reunião de receitas portuárias com as 
demais receitas do ente estadual (TRF 4ª R.)
 .......................................................... 45/3264, 153

o

obrigações acessórias

•	Obrigações acessórias – agência marítima – 
representante de transportador estrangeiro – 
prestação intempestiva de informação – legiti-
midade passiva .................................. 48/3521, 217

ogmo

•	Ogmo – Programa do Ensino Profissional Ma-
rítimo – Programa de Desenvolvimento do 
Trabalho Portuário – proposta anual de cursos
– caráter vinculante ........................... 46/3362, 180

operação “back to back”

•	Operação “Back to Back” – mercadorias – in-
formação no Siscoserv – desnecessidade
 .......................................................... 43/3142, 208

operações no porto

•	Operações no porto, art. 8º, Lei nº 8.630/1993 
– multa – queda de sacas de açúcar no mar – 
entrega da mercadoria realizada ao navio – 
art. 2º, § 1º, Decreto-Lei nº 116/1967 – guin-
daste do próprio navio – operador portuário 
– responsabilização – improcedência ao pedido 
– improvimento à apelação ............... 47/3453, 209

operaDor portuário

•	Direito civil e processual civil – Operador portuário  
– Mercadorias em recinto alfandegado – En-
trega indevida a terceiros – Prescrição quin-
quenal – Ausente prova da reivindicação 
dos bens pelos seus proprietários – Ausente 
prova do cabimento da pena de perdimento 
das mercadorias em favor da União – Pedi-
do de indenização pela União – Dano mate-
rial não verificado – Apelações não providas
(TRF 3ª R.) ......................................... 47/3404, 125

•	Operador portuário – certificado de qualifica-
ção – renovação – certidão negativa de débitos
– exigência descabida ........................ 44/3223, 201

•	Operador portuário – contrato de locação de 
equipamento – queda – reparo pela segurado-
ra da locadora – ação de indenização – perdas
e danos .............................................. 43/3143, 208

•	Operador portuário – Lei nº 12.546/2011 – 
atividades de operação de carga, descarga e 

armazenamento de contêineres, exclusiva-
mente – não enquadramento – improvimento
 .......................................................... 46/3363, 181

operaDora portuária

•	Operadora portuária – associada a Ogmo – 
decisões – acordo firmado em ação judicial
 – assembleia-geral – submissão ........ 44/3224, 203

•	Operadora portuária – granéis sólidos vegetais 
– ship loaders – poluição do ar – penalida-
de – advertência – multas – dano ambiental –
responsabilidade administrativa ......... 43/3144, 208

p

parecer

•	Parecer (Walter Machado Veppo) .................46/209

pauLo aLfreDo benfica marra e 
fernanDo pieri LeonarDo

•	Taxa de Utilização do Siscomex e a Inclu-
são das Despesas de Capatazia na Valoração 
Aduaneira: uma Análise dos Recentes Posicio-
namentos da Jurisprudência ..............................47/9

pauLo henrique cremoneze

•	Estudo de Jurisprudência: o Direito por Quem 
o Faz A Primazia da Jurisdição Nacional e o 
Não Reconhecimento da Cláusula de Eleição 
de Foro Estrangeiro para a Seguradora Que Não
Foi Parte do Contrato ........................................46/9

pauLo henrique cremoneze e 
rubens waLter machaDo fiLho

•	A Responsabilidade Civil dos P&I Clubs pelos 
Danos e Prejuízos Causados por Seus Associa-
dos (Armadores): Novos Paradigmas Judiciais 
(Paulo Henrique Cremoneze .........................45/230

peDro henrique soares

•	Modicidade Tarifária e Liberdade de Preços nas 
Autorizações de Serviço Público na Navega-
ção Interior ...................................................48/114

pena De perDimento

•	Administrativo e tributário – Importação de 
mercadorias – Aplicação da pena de perdimen-
to – Revogação – Depósito do valor da multa 
pecuniária – Liberação das mercadorias pelo 
regime especial de admissão temporária – Sen-
tença reformada no tribunal – Extinção da ação 
por perda superveniente do objeto – Embargos 
de declaração – Liberação dos valores deposi-
tados pela empresa a título de multa – Novos 
embargos de declaração da Fazenda Nacio-
nal – Omissão – Inexistência – Improvimento 
(TRF 5ª R.) ......................................... 45/3266, 166

•	Pena de perdimento – subfaturamento de mer-
cadoria importada – interposição de terceiro 
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– empresa exportadora – paraíso fiscal – falsi-
dade ideológica – ato administrativo impugna-
do – pena de perdimento – manutenção – legi-
timidade ............................................ 48/3522, 218

•	Pena de perdimento – subfaturamento de 
mercadoria importada – interposição de ter-
ceiro – comprovação de origem, disponibili-
dade e efetiva transferência de recursos – ausên- 
cia – art. VII do GATT – violação não caracte-
rizada – substituição da pena de perdimento – 
substituição – impossibilidade – intuito doloso
manifesto ........................................... 47/3454, 210

•	Tributário – Declaração de importação – Falsa 
declaração de conteúdo – Retenção – Proce-
dimento fiscal – Pena de perdimento – Des-
cabimento – Aplicação da multa prevista no 
art. 108, parágrafo único, do Decreto-Lei 
nº 37/1966 – Princípio da especialidade da
norma (TRF 1ª R.) .............................. 43/3106, 134

penaL

•	Penal – atentado contra a segurança de trans-
porte fluvial – princípio in dubio pro reo – ma-
terialidade – insuficiência de provas – ape-
lação provida ..................................... 43/3145, 209

pesca

•	Pesca – redes de arrasto – Turtle Excluder 
Devices – perdimento da embarcação – anu-
lação ................................................. 44/3225, 203

•	Pesca – regulamentação – plano de ges-
tão para o uso sustentável – Portaria MPA/
MMA nº 03/2015 – embarcações autorizadas 
– seleção – critérios – administração pública – 
legalidade .......................................... 44/3226, 204

•	Pesca – traineira – petrechos proibidos – crime 
ambiental .......................................... 44/3227, 205

•	Pesca – Ibama – Crew List – auto de infração
– anulação ......................................... 43/3146, 209

perDimento De mercaDorias

•	Perdimento de mercadorias – ato administrati-
vo – presunção de veracidade – legalidade – hi-
póteses do art. 105 do Decreto-Lei nº 37/1966 
– ausência de preenchimento – perdimento
– impossibilidade ............................... 47/3455, 211

pesca De arrasto

•	Pesca de arrasto – auto de infração – anula-
ção – multa – redução – conversão em pres-
tação de serviços de preservação ambiental
 .......................................................... 46/3364, 182

pis/cofins

•	PIS/Cofins – regime da não cumulatividade 
– tributação monofásica – sujeito integrante 
do ciclo econômico que não sofre a incidên-
cia do tributo – direito a crédito – ausência
 .......................................................... 43/3147, 211

pis e cofins

•	PIS e Cofins – Lei nº 11.033/2004 – direito ao 
creditamento – operações beneficiadas com a 
alíquota zero ..................................... 46/3365, 182

•	PIS e Cofins – tributação pelo sistema mono-
fásico – aproveitamento de créditos – possibi-
lidade – benefício fiscal – Lei nº 11.033/2004 
– Regime do “Reporto” – extensão às empre-
sas não vinculadas a esse regime – cabimento
– precedentes .................................... 48/3523, 219

•	Processual civil e tributário – Prescrição – PIS e 
Cofins – Importação – Valor aduaneiro acres-
cido do valor do ICMS e das próprias contri-
buições – Inconstitucionalidade (TRF 1ª R.)
 .......................................................... 47/3402, 117

pis e cofins não cumuLativos

•	PIS e Cofins não cumulativos – tributação 
monofásica – direito ao creditamento – co-
merciantes sujeitos à alíquota zero – art. 3º,  
§ 2º, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003
 .......................................................... 47/3456, 213

pis/cofins-importação

•	PIS/Cofins-Importação – ICMS – valor 
das próprias contribuições – base de cál-
culo – não inclusão – art. 7º, I, da Lei  
nº 10.865/2004 – Lei nº 12.865/2013 – incons-
titucionalidade ................................... 43/3148, 212

•	PIS/Cofins-Importação – valores pagos ao 
Ogmo – intermediação – base de cálculo – 
abatimento – incabimento ................. 43/3149, 213

•	PIS e Cofins-Importação – prescrição – valor 
aduaneiro – ICMS – inconstitucionalidade – 
STF – precedente ............................... 43/3150, 213

•	PIS e Cofins-Importação – prescrição – valor 
aduaneiro – ICMS – inconstitucionalidade –
STF – precedente – compensação ...... 43/3151, 214

pis-importação

•	Processual civil. Constitucional. Tributário. 
Agravo retido. Levantamento de depósitos an-
tes do trânsito em julgado da sentença. Cofins-
-Importação. PIS-Importação. Recurso Extraor-
dinário nº 559.937/RS. Repercussão geral. Lei  
nº 10.865/2004. Art. 7º, I. Inconstitucionalida-
de reconhecida pelo STF. Inexistência de bis in 
idem. Lei ordinária. Possibilidade. Princípio da 
anterioridade (TRF 1ª R.) .................... 44/3184, 134

pis-importação e cofins-importação

•	PIS-Importação e Cofins-Importação – Lei  
nº 10.865/2004 – juízo de retratação – reexame 
da causa – base de cálculo – ICMS – exclusão
 .......................................................... 48/3524, 219

pis/pasep

•	PIS/Pasep – mercadoria a granel – adubos e 
fertilizantes – alíquota zero – quebra superior
a 1% .................................................. 44/3228, 206
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portarias ministeriais

•	Portarias Ministeriais nºs 81 e 292/1981 – re-
dução da base de cálculo prevista em norma 
hierárquica superior – tese de ilegalidade –
afastamento  ...................................... 47/3457, 213

porto De manaus

•	Porto de Manaus – locação de empilhadeiras – 
perícia – imprescindibilidade ............. 44/3229, 207

porto De suape

•	Porto de Suape – Petrobras – termo de adian-
tamento de tarifas – supostas irregularidades
 .......................................................... 47/3458, 214

portobras

•	Portobras – empregado – demissão – 
reintegração ao serviço público – requerimento 
administrativo – exigência – desatendimento – 
ônus da prova – fato constitutivo do direito – 
ausência – improvimento ................... 43/3152, 215

porto seco

•	Administrativo – Processual civil – Mandado 
de segurança – Cerceamento de defesa – Ino-
corrência – Porto seco – Remoção de sede de 
empresa em área de estação aduaneira inte-
rior – EADI – IN RFB 1.208/2011 – Atividade 
conexa ao comércio exterior – ausência de 
comprovação da existência de direito líquido e
certo (TRF 3ª R.) ................................. 46/3328, 115

portos brasiLeiros

•	Embargo de Embarcação Estrangeira em Por-
tos Brasileiros por Dívidas Contraídas no 
Exterior (Luis Carlos Almeida) ............ 47/3468, 225

praticagem

•	Apelação – Direito Administrativo – Interven-
ção no domínio econômico – Atividade de 
praticagem – Fixação de valores máximos pe-
los serviços – Autoridade marítima – Consti-
tuição Federal, art. 174 – Lei nº 9.537/1997 –  
Poder regulamentar – Improvimento (TRF 2ª R.)
 .......................................................... 43/3107, 141

•	Praticagem – aumento do número de práticos 
– número mínimo de fainas de praticagem – re-
definição – Portaria DPC nº 202/2012 – discri-
cionariedade da administração – conveniência 
e oportunidade do ato – ofensa à moralidade 
administrativa, à segurança de navegação, à 
salvaguarda da vida humana, do meio am-
biente e do patrimônio público – inocorrência
 .......................................................... 43/3153, 216

•	Praticagem – intervenção do Estado – fi-
xação de preço pela autoridade marítima 
– violação do princípio da livre iniciativa – 
ausência – omissões não configuradas – improvi-
mento ................................................ 43/3154, 217

•	Praticagem – intervenção do Estado – limi-
tes – fixação de preços máximos pela auto-
ridade marítima – violação do princípio da 
reserva legal – art. 1.022 do CPC/2015 – ine-
xistência de vícios ............................. 43/3155, 218

práticos

•	Práticos – associação – pessoa jurídica – re-
muneração dos serviços de praticagem – ação 
de conhecimento – existência de autoriza-
ção em assembleia regular – instrumentos de 
mandato emitidos pelos sócios – necessidade
 .......................................................... 47/3459, 216

previDenciário

•	Previdenciário – aposentadoria especial – con-
cessão – tempo de serviço exercido sob con-
dições especiais – reconhecimento – agentes 
nocivos diversos – comprovação ....... 46/3366, 183

prioriDaDe De atracação

•	Prioridade de atracação – arrendamento do 
terminal – instalação de acostagem – não in-
clusão – inexistência de preferência – cais pú-
blico – ordem cronológica de chegada – obser-
vância ................................................ 45/3308, 205

proceDimento aDministrativo fiscaL

•	Agravo de instrumento – Liminar em manda-
do de segurança – Procedimento administra-
tivo fiscal – Atuação de empresa no comércio 
exterior – Garantidora na modalidade fiança 
idônea – Indeferimento – Recurso administra-
tivo interposto – Regime jurídico – Art. 38 da 
Instrução Normativa RFB nº 1.781/2017 – Ar-
tigos 56 e 59, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.784/1999 
– Probabilidade do direito invocado (TRF 2ª R.)
 .......................................................... 47/3403, 121

processo aDministrativo fiscaL

•	Processo administrativo fiscal – dano ao erário 
– pena de perdimento – mercadoria consumi-
da, não localizada ou revendida – multa igual 
ao valor aduaneiro da mercadoria ..... 46/3367, 185

processo Licitatório

•	Processo licitatório – concessão de direito de 
uso remunerado sobre terreno – invalidação 
– obras – entidades anuentes do porto – auto-
rizações – necessidade ...................... 45/3309, 206

profissionaL transporte

•	Previdenciário – Tempo especial – Catego-
ria profissional transporte marítimo, fluvial 
e lacustre – Agente nocivo – Umidade – Re-
conhecimento – Aposentadoria especial – 
Concessão – Consectários legais (TRF 4ª R.)
 .......................................................... 47/3405, 134
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r

reaJuste tarifário

•	Reajuste tarifário – Porto de Santos – questio-
namento – empresas de navegação – ilegitimi-
dade .................................................. 46/3368, 185

rebocaDor

•	Rebocador – arrendamento – contrato de 
afretamento – ICMS – entrada de mercadoria 
importada – inexistência de fato gerador – au-
sência de transferência de titularidade da mer-
cadoria – art. 166 do CTN – inaplicabilidade
 .......................................................... 48/3525, 221

rebocagem portuária

•	Rebocagem portuária – auto de infração – 
anulação – licenciamento ambiental prévio 
– necessidade – art. 10 da Lei nº 6.938/1981
 .......................................................... 46/3369, 186

recinto aLfanDegário

•	Recinto alfandegário – operadora – danos em 
mercadoria transportada – ação regressiva – 
transportadora marítima – responsabilidade ex-
clusiva ............................................... 48/3526, 223

recLassificação De proDuto

•	Reclassificação de produto – tabela TEC – di-
reito antidumping provisório – prova pericial
– apelação – desprovimento .............. 46/3370, 188

regime aDuaneiro especiaL

•	Regime aduaneiro especial – modalidade  
drawback integrado suspensão – prazo – des-
cumprimento  .................................... 45/3310, 207

regime especiaL

•	Regime especial – entreposto aduaneiro – pes-
quisa e lavra – jazidas de petróleo – constru-
ção ou conversão de plataformas – industria-
lização por encomenda – receita do executor 
da encomenda – suspensão – inaplicabilidade
 .......................................................... 43/3156, 218

•	Regime especial – entreposto aduaneiro – ter-
minal alfandegado – armazenagem de produ-
tos líquidos – industrialização – transformação
 .......................................................... 43/3157, 219

regimes aDuaneiros

•	Regimes aduaneiros – drawback-suspensão 
– decadência – anulação de ato concessório
 .......................................................... 44/3230, 208

registro De embarcação

•	Registro de embarcação – renovação – exigên-
cia de certidão negativa de débitos – impos-
sibilidade ........................................... 43/3158, 219

registro De trabaLhaDor portuário

•	Registro de trabalhador portuário – cancelamen-
to – prova de direito pré-constituído – inexistên-

cia – pedido de indenização diretamente ao 
banco depositário – impossibilidade – ilegitimi-
dade passiva – reconhecimento ......... 48/3527, 224

regras De atracação De navios

•	Regras de atracação de navios – cais do Saboó 
– Codesp – mandado de segurança – ato admi-
nistrativo – afastamento ..................... 46/3371, 189

reguLamentação Da antaq

•	Regulamentação da Antaq – regularização das 
áreas de sindicato – permissão – ajuizamen-
to de reintegração de posse – desnecessidade
 .......................................................... 45/3311, 207

reintegração De posse

•	Reintegração de posse – desocupação de 
área maior – ação civil pública – indivíduos – 
vulnerabilidade .................................. 45/3312, 207

renã margaLho siLva e 
marco antônio moyses fiLho

•	A Prescrição Ânua das Ações de Cobrança de 
Demurrage: Análise Conceitual Integrada dos 
Institutos do Direito Marítimo  ........................46/43

renata aLcione De faria viLLeLa De arauJo

•	Tributos no Comércio Exterior – Taxa Sisco-
mex, Capatazia, e outros Temas Atuais Ques-
tões Controversas sobre a Taxa do Siscomex e a 
Contribuição ao Funda ...................................47/32

reoneração Da foLha De pagamento

•	Lei nº 13.670/2018 – Reoneração da folha de 
Pagamento dos Setores Marítimo e Portuário
(Maxweel Sulívan Durigon Meneghini) ...........45/75

reparação econômica

•	Reparação econômica – reparação ambiental 
– pescadores locais – indenização – suposta 
diminuição de espécimes marinhos – Porto de 
Paranaguá – dragagens de manutenção e de 
aprofundamento de canais de acesso – demons-
trativos de tal redução de produto – necessi-
dade .................................................. 43/3159, 219

repetro

•	Assunto: Regimes aduaneiros – Repetro – Pedi-
do de prorrogação do regime – Indeferimento
– Competência para decidir (CARF) ... 47/3407, 155

•	Repetro – embarcação de apoio marítimo 
– operação – admissão temporária – julga-
mento – prova pericial técnica – necessidade
 .......................................................... 48/3528, 224

reporto

•	Reporto – regularidade fiscal no desembaraço 
aduaneiro – descabimento – apelação e re-
messa necessária – improvimento ...... 46/3372, 189

•	Reporto – regularidade fiscal no desembaraço 
aduaneiro – descabimento – apelação e re-
messa necessária – improvimento ...... 48/3529, 224
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resenha LegisLativa

•	Portaria nº 517, de 5 de Outubro de 2018, do 
Ministério dos Transportes Portos e Aviação
Civil ..............................................................47/239

resoLução nº 6.235-antaq

•	Resolução nº 6.235-Antaq, de 6 de julho de
2018 .............................................................46/219

•	 International Maritime Organization – IMO 
– Marine Environment Protection Committee – 
MEPC 73/INF.29/Rev.1 .................................46/222

responsabiLiDaDe civiL

•	A Responsabilidade Civil dos P&I Clubs pelos 
Danos e Prejuízos Causados por Seus Asso-
ciados (Armadores): Novos Paradigmas Judi-
ciais (Paulo Henrique Cremoneze e Rubens 
Walter Machado Filho) .................................45/230

retenção De mercaDorias

•	Retenção de mercadorias – nulidade do ato – 
inocorrência – conceito de bagagem – bens 
relacionados à atividade econômica – não 
enquadramento – apelação – desprovimento
 .......................................................... 46/3373, 190

retenção De mercaDorias importaDas

•	Retenção de mercadorias importadas – incons-
titucionalidade – ilegalidade – não configu-
ração ................................................. 44/3231, 208

ricarDo Deo sipione augusto

•	A Natureza Jurídica das Atividades das Agên-
cias Marítimas e a Sua Respectiva Respons-
abilidade: Crítica à Doutrina ...........................45/44

rubens waLter machaDo fiLho e 
pauLo henrique cremoneze

•	A Responsabilidade Civil dos P&I Clubs pelos 
Danos e Prejuízos Causados por Seus Associa-
dos (Armadores): Novos Paradigmas Judiciais 
(Paulo Henrique Cremoneze .........................45/230

S

sávio (José Di giorgi) ferreira De souza

•	Carta-Protesto: Legalidade, Usabilidade, Ritos e
Emissores ......................................................44/123

seção JuDiciária Do Distrito feDeraL

•	Seção Judiciária do Distrito Federal (Beatriz
Giraldez Esquivel Gallotti Bezzerra) .............48/238

seguraDora

•	Seguradora – P&I Club – pedido de reconhe-
cimento – armador integrante da associação –
improcedência ................................... 45/3313, 207

segurança Da navegação

•	Direito marítimo – Salvaguarda do meio am-
biente marinho e segurança da navegação – 

Responsabilidade solidária do proprietário, do 
responsável pelas embarcações, do cessioná-
rio, do segurador, bem como dos proprietários 
da carga – Ressarcimento devido – Apelações 
desprovidas (TRF 2ª R.) ...................... 45/3262, 103

seguro De transporte marÍtimo internacionaL

•	Seguro de transporte marítimo internacional – 
ação regressiva – legitimidade passiva do agen-
te de carga ......................................... 47/3460, 217

seguro marÍtimo

•	A Figura do Seguro Marítimo no Direito Atual 
(Voltaire Marensi e Leatrice Bez) ..................44/236

sentença arbitraL

•	Sentença arbitral – anulatória – prescrição – 
reapreciação – impossibilidade – forma da 
liquidação – não vinculação – litisconsórcio 
necessário – União e a Antaq – desnecessidade
 .......................................................... 46/3374, 193

serviços De praticagem

•	Serviços de praticagem – legitimidade pas-
siva – agência marítima – teoria da asserção 
– necessidade de instrução processual – recur-
so conhecido e provido – sentença anulada 
 .......................................................... 46/3375, 194

serviço De transporte marÍtimo

•	Resolução Normativa nº 18/2017-Antaq: a Re-
cusa do Serviço de Transporte Marítimo Pode 
Ser Admitida pela “Inadimplência Comprova-
da” de Quê? (Fernando Moromizato Jr. .........45/217

serviços De praticagem

•	Serviços de praticagem – legitimidade passiva 
– agência marítima – armador do navio – pres-
crição para execução dos títulos – inexistência 
– interrupção – ação cautelar ............. 45/3314, 210

serviços portuários

•	Serviços portuários – contrato – rompimento 
– falência – Tribunal Administrativo de Ham-
burgo – remessa dos autos – impossibilidade
 .......................................................... 45/3315, 211

siscomex

•	Siscomex – cessão da senha – despachante 
aduaneiro – ausência de participação – creden-
ciamento – suspensão ........................ 46/3376, 194

•	Siscomex – prestação extemporânea dos dados 
de embarque – atraso na entrega de declara-
ção ou prestação de informações – denún-
cia espontânea – inaplicabilidade – Súmula
CARF nº 126 ...................................... 48/3530, 226

•	Siscomex – reativação – habilitação – mandado 
de segurança – tutela direito líquido e certo – 
perícia contábil – necessidade – inadequação 
da via eleita  ...................................... 44/3232, 209
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•	Siscomex – senha de acesso – cessão – tráfi-
co de drogas – despachante aduaneiro – au-
sência de participação – penalidade cabível
 .......................................................... 48/3531, 227

•	Siscomex – taxa de utilização – Portaria MF 
nº 257/2011 – reajuste de valores – excesso
 .......................................................... 46/3377, 195

siscomex na zona franca De manaus

•	Siscomex na Zona Franca de Manaus – habi-
litação – movimentação semestral mínima – 
exigência – interposição fraudulenta de tercei-
ros – coibição – princípios da isonomia e livre 
iniciativa – violação – ausência ......... 45/3316, 211

siscoserv

•	Siscoserv – serviço de transporte interna-
cional – informações ......................... 46/3378, 197

•	Siscoserv – sobre-estadia de contêineres – in-
clusão no valor do transporte em contêineres –
obrigação de informação ................... 44/3233, 210

sobre-estaDia

•	Sobre-estadia de Contêiner. Natureza Jurídi-
ca e a Resolução nº 18/2017-Antaq (Marcel
Nicolau Stivaletti) ...........................................46/94

sobreestaDia De contêineres

•	Sobreestadia de contêineres – descarga em 
porto diverso – força maior – alteração expres-
sa no conhecimento de embarque – fato pre-
visível ................................................ 45/3317, 212

sobreestaDias De contêineres

•	Sobreestadias de contêineres – ilegitimidade 
ativa – vício de representação processual – afas-
tamento – omissão – inexistência – reexame –
impossibilidade ................................. 47/3461, 217

sobreestaDias De contêiner

•	Sobreestadias de contêiner – ação de cobran-
ça – tutela de urgência – tutela em caráter 
antecedente –retomada imediata da posse de 
contêiner – probabilidade do direito e perigo 
de dano e risco ao resultado útil do processo
 .......................................................... 48/3532, 228

subfaturamento

•	Subfaturamento – suspeita – laudo pericial 
– pena de perdimento – afastamento – in-
denização – apelação parcialmente provida
 .......................................................... 48/3533, 228

t

taifeiro

•	Taifeiro – concessão de aposentadoria especial 
– averbação de atividade prejudicial à saúde 
– marítimo – tempo para a concessão do be-
nefício – não comprovação – improcedência
 .......................................................... 43/3160, 220

tarifa De movimentação e segregação De  
contêineres

•	Tarifa de movimentação e segregação de con-
têineres – THC2 – inexistência de relação 
jurídica – tutela provisória – depósito judicial
– possibilidade ................................... 45/3318, 213

taxa De remoção De Lixo

•	Taxa de remoção de lixo – área portuária – con-
traprestação de serviço – ausência – cobrança
– inadmissibilidade ............................ 46/3379, 198

tcu

•	TCU – acompanhamento – concessões – ter-
minais portuários – audiências públicas – dis-
ponibilização de informações – deficiências – 
determinações e recomendações ....... 43/3161, 222

•	TCU – acompanhamento – outorga – terminal 
portuário – audiências públicas – disponibili-
zação de informações – taxa para mensuração 
do custo de oportunidade do capital – defi-
ciências ............................................. 43/3162, 223

terminaL aquaviário

•	Terminal aquaviário – contrato administrati-
vo – licitação – equipamentos – serviços de 
manutenção geral – competência – direito pú-
blico  ................................................. 46/3380, 198

terminaL barra Do riacho/es

•	Terminal Barra do Riacho/ES – obras – exe-
cução de contrato – irregularidades – execu-
ção de obra sem licença – contratação sem 
parcelamento do objeto – inexigibilidade de 
licitação – não motivação – tomada de contas 
especial – instauração  ....................... 46/3381, 198

terminaL fLutuante

•	Terminal flutuante – vazamento de óleo – 
operação da Transpetro – ausência de dano – 
dever de indenizar inocorrente .......... 45/3319, 213

terminaL fLuviaL

•	Terminal fluvial – Município de Benjamin 
Constant/AM – construção – monitoramen-
to – auditoria – Convênio nº 269/2005-DAQ-
-DNIT – Codomar – embargos de declaração
 .......................................................... 44/3234, 210

terminaL graneLeiro

•	Terminal graneleiro – berço – acidente maríti-
mo – navio – apuração perante o Tribunal Ma-
rítimo – danos emergentes – lucros cessantes – 
falha grave – prejuízo  ....................... 48/3534, 229

terminal hanDling charge 2

•	Terminal Handling Charge 2 – auditoria ope-
racional – Antaq – ausência de regulação
 .......................................................... 46/3382, 198
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terminaL marÍtimo

•	Terminal Marítimo – Lei nº 8.630/1993 – di-
reito adquirido de vigência pelo prazo de 50 
anos – contrato de arrendamento – manutenção 
dos efeitos – liminar – Alfândega da Receita 
Federal do Brasil – desalfandegamento – efeito 
suspensivo – deferimento ................... 48/3535, 230

terminaL portuário

•	Terminal portuário – armazenagem de mer-
cadoria –  ação de cobrança – cabimento
 .......................................................... 44/3235, 210

•	Terminal portuário – dano ambiental – ocor-
rência comprovada – prova pericial produzida 
em juízo – regeneração do meio ambiente – 
necessidade ....................................... 46/3383, 199

•	Terminal portuário – incêndio – prejuízos – res-
ponsabilidade objetiva – danos – comprovação 
– necessidade .................................... 44/3236, 210

•	Terminal portuário – proibição de ingresso 
– 85 anos – motorista de caminhão – danos 
morais – obrigação de fazer – norma da An-
taq – descumprimento – recurso – provimento
parcial ............................................... 44/3237, 211

terminaL portuário De uso privaDo

•	Terminal portuário de uso privado – livre con-
tratação de mão de obra – Lei nº 12.815/2013
 .......................................................... 43/3163, 223

termo De Lacração De mercaDorias

•	Tributário – Termo de lacração de mercado-
rias – Processo administrativo – Início diferido 
– Decreto-Lei nº 1.455/76 – Auto de infração 
– Pena de perdimento de mercadorias – Des-
tinação dos bens – Irrelevância para aplicação 
da pena – Ausência de nulidade (TRF 2ª R.)
 .......................................................... 48/3480, 144

terreno De marinha

•	Terreno de Marinha – taxas de foro e ocupa-
ção – prescrição parcial – entidade de esporte 
náutico – Decreto-Lei nº 3.438/1941 – isen-
ção – cabimento – título de aforamento – coisa
julgada – inexistência ........................ 47/3462, 218

texto normativo

•	Notas sobre a Interpretação do Texto Normativo 
Constante do Artigo 40 da Lei nº 12.815/2013 
(Felipe Costa Laurindo do Nascimento) ........48/131

thc2

•	THC2 – taxa de segregação e entrega de 
contêineres – ação declaratória de inexis-
tência de relação jurídica e de nulidade de 
títulos – tutela de urgência – indeferimento
 .......................................................... 44/3238, 211

•	THC2 – taxa de segregação e entrega de 
contêineres – exigibilidade – Cade .... 44/3239, 211

•	THC2 – declaratória de inexistência de rela-
ção jurídica – art. 300 do NCPC – requisitos – 
presença – decisão mantida – recurso negado
 .......................................................... 45/3320, 214

th2/segregação De cargas

•	Análise do Serviço de Segregação e Entrega 
pela Autoridade Antitruste: Inexistência de Ilí-
cito Per Se (Diego de Paula e Anna Isabel Leal
Corrêa) ...........................................................48/25

•	Considerações sobre os Posicionamentos Disso-
nantes Acerca da Juridicidade da Cobrança pelo 
Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres 
– SSE (Benjamin Gallotti e Gustavo Henrique 
Pôrto de Carvalho) ............................................48/9

•	Serviço de Segregação e Entrega: Inadequa-
ção do Price Cap (Cássio Lourenço Ribeiro e 
Milena Orlândi Leite de Melo) ........................48/42

•	Auditoria operacional para avaliar os princi-
pais pontos de ineficiência nos serviços por-
tuários, que resultam em aumento de custo e 
de tempo no trâmite da carga. Delimitação do 
escopo à atuação da Anvisa na emissão de li-
cença importação, das companhias docas no 
provimento de infraestrutura para os portos e 
à regulação da Antaq na análise de abusivida-
de de preços e tarifas cobrados dos usuários. 
Oportunidades de melhoria identificadas. reco-
mendações e determinações. Ciência. Monito-
ramento (TC) .........................................48/3469, 56

•	Cade – ofensa ao direito de livre concorrência 
– serviços de segregação e entrega de contê-
ineres – cobrança de taxa – Resolução Antaq  
nº 2.389/2012 – legalidade – decisão administra-
tiva – nulidade – inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5º, V) .......................................48/3470, 94

•	THC2 – antecipação de tutela – condiciona-
mento - depósito judicial dos valores cobrados 
em razão da taxa de segregação e entrega de 
contêineres ...........................................48/3471, 95

•	THC2 – caução – levantamento de valores – ca-
bimento ................................................48/3472, 95

•	THC2 – prestação de serviço portuário – não 
comprovação – custo adicional – cobrança in-
devida ..................................................48/3473, 95

•	THC2 – prestação de serviços de segregação e 
entrega de contêineres – alegação de fato novo 
– Resolução Antaq nº 2.389/2012 – rejulga-
mento – impossibilidade .......................48/3474, 95

•	THC2 – tarifa de segregação e entrega de con-
têineres – ofensa à livre concorrência, à ordem 
econômica e aos consumidores – não configu-
ração ....................................................48/3475, 96

•	THC2 – terceiro prejudicado – controvérsia – 
cobrança – serviços de segregação e entrega
de contêineres  .....................................48/3476, 96

•	THC2 – transporte marítimo – serviços de segre-
gação e entrega de contêineres – tarifa – reco-
nhecimento ..........................................48/3477, 97
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•	THC2 – tutela de urgência – prestadora de servi-
ço de segregação e entrega de contêiner – zona 
de influência do Porto de Santos – cobran-
ças – impedimento – suspensão – deferimento
parcial ..................................................48/3478, 97

•	Resolução nº 2389-Antaq, de 13 de Fevereiro
de 2012 ........................................................48/100

thiago testin De meLLo miLLer

•	Regulação: Poderes e Limites para a Indução 
do Desenvolvimento Portuário .......................43/28

trabaLhaDor portuário

•	Trabalhador portuário – ação de cobrança 
– indenização – legitimidade – Ogmo – insti-
tuição bancária – autorização para seu paga-
mento ................................................ 44/3240, 213

•	Trabalhador portuário – cancelamento de re-
gistro – pedido de indenização – banco depo-
sitário – impossibilidade – ilegitimidade pas-
siva – reconhecimento ....................... 44/3241, 214

•	Trabalhador portuário – lesões colunares e 
perda auditiva – nexo causal – redução da ca-
pacidade laborativa – comprovação parcial – 
auxílio-acidente devido ..................... 43/3164, 224

trabaLhaDor portuário avuLso

•	Trabalhador portuário avulso – cancela-
mento de registro – Fundo de Indenização 
– pagamento – controvérsia – natureza cível
 .......................................................... 48/3536, 230

•	Trabalhador portuário avulso – convenção co-
letiva de trabalho – prorrogação – termo aditivo 
– cláusula de edital de concurso interno – pe-
ríodo de vigência  .............................. 44/3242, 214

•	Trabalhador portuário avulso – estivadores e 
trabalhadores em estiva – danos decorrentes da 
concessão de medida cautelar – impedimento
ao trabalho – liquidação .................... 48/3537, 231

•	Trabalhador portuário avulso – indenização 
– Lei nº 8.630/1993 – comprovação do requi-
sito indispensável – ausência – cancelamento 
do registro no prazo legal – apelação – impro-
vimento ............................................. 46/3384, 201

•	Trabalhador portuário avulso – FITP – Justi-
ça Federal – incompetência – sentença – nu-
lidade ................................................ 44/3243, 215

•	Trabalhador portuário avulso – processo sele-
tivo – Ogmo – exigência de experiência pro-
fissional – Justiça Estadual – incompetência – 
sentença – anulação  ......................... 44/3244, 217

•	Trabalhador portuário avulso – indenização 
– art. 59 da Lei nº 8.630/1993 – cancelamen-
to de registro – prescrição – ajuizamento em 
face do banco gestor do fundo – descabimento
 .......................................................... 43/3165, 224

•	Trabalhador portuário avulso – indenização 
– ilegitimidade da União para figurar no polo 
passivo da demanda – apelação – despro-
vimento ............................................. 43/3166, 224

trabaLhaDores portuários

•	Trabalhadores portuários – capatazia e bloco 
– contratação por tempo indeterminado e com 
vínculo empregatício – prioridade conferida 
ao trabalhador portuário inscrito no Ogmo – 
dano moral coletivo ........................... 47/3463, 220

•	Trabalhadores portuários avulsos – imposto 
de renda – parcela mensal antecipada de re-
muneração de férias – natureza remuneratória 
– caráter indenizatório ao tempo do pagamen-
to – inexistência de prova – pedido improce-
dente ................................................. 47/3464, 221

trabaLho portuário avuLso

•	Trabalho portuário avulso – acidente de tra-
balho – danos morais e materiais – estivador 
– redução parcial e permanente da capacidade 
laborativa – responsabilidade objetiva – opera-
dor portuário – Ogmo – responsabilidade soli-
dária .................................................. 47/3465, 222

transportaDor marÍtimo

•	Responsabilidade Civil do Transportador Ma-
rítimo: uma Análise do Código Civil ao Proje-
to de Lei do Novo Código Comercial (Ingrid 
Zanella Andrade Campos e Jenifer Milena
Cordeiro Cavalcanti) .......................................47/80

transporte

•	Transporte – mercadoria – operação de impor-
tação – intermediária – recolhimento do tributo 
– responsabilidade – inexistência ....... 45/3321, 214

transporte aquaviário

•	Transporte aquaviário – Lei Federal nº 9.537/1997 
– infração prevista em decreto – possibilidade 
– fundamento em Lei Federal – agravo retido
não conhecido – apelação provida .... 47/3466, 223

transporte aquaviário De passageiros

•	Transporte aquaviário de passageiros – colisão 
da embarcação – lesão – responsabilidade do 
transportador contratual e objetiva .... 44/3245, 217

transporte aquaviário intermunicipaL

•	Transporte aquaviário intermunicipal – direito 
tributário – taxa de fiscalização – instituição do 
tributo, fiscalização e cobrança – competência 
estadual – apelo desprovido .............. 43/3167, 225

transporte marÍtimo

•	Transporte marítimo – acidente – reparação de 
danos – cláusula de eleição de foro internacio-
nal – relação de consumo – não caracterização 
– incompetência relativa – jurisdição nacional 
– aplicação ........................................ 48/3538, 232

•	Transporte marítimo – cláusula limitativa – di-
vergência não configurada – prematuridade
 .......................................................... 48/3539, 233

•	Transporte marítimo – granel – descarga – di-
ferença de quantidade – prazo prescricional 
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ânuo – do art. 8º, do Decreto-Lei nº 116/1967 
– aplicação – princípio da especialidade das 
leis – regras gerais do Código Civil – afasta-
mento ................................................ 48/3540, 233

transporte De carga

•	Transporte de carga – cobrança – despesas com 
transporte e destruição da mercadoria, assumi-
das pela transportadora – culpa atribuível ex-
clusivamente ao consignatário – legitimidade 
passiva do representante .................... 46/3385, 202

transporte De mercaDoria

•	Transporte de mercadoria – desunitização 
de contêiner – abandono de carga – improvi-
mento ................................................ 43/3168, 226

transporte marÍtimo

•	Transporte marítimo – avaria de cargas – ação 
regressiva da seguradora – prescrição – re-
conhecimento .................................... 46/3386, 203

•	Transporte marítimo – carga refrigerada – per-
dimento parcial – frutas – maturação precoce 
– contêiner fora do padrão – oscilação da tem-
peratura – responsabilidade objetiva do trans-
portador ............................................. 45/3322, 215

•	Transporte marítimo – contrato de depósito – 
mudança – extravio de itens – desistência da 
vistoria pelo mandatário do autor – ausência de
 responsabilidade do depositário – sentença refor-
mada  ................................................ 45/3323, 215

•	Transporte marítimo – seguro – cobertu-
ra – danos devidos – indenização devida de 
acordo com o pactuado ..................... 45/3324, 216

•	Transporte marítimo – dano ambiental – na-
vio – cumprimento de sentença – matéria
preclusa  ............................................ 44/3246, 218

•	Transporte marítimo – sobreestadia de contê-
ineres – direito intertemporal – impertinência
subjetiva ativa – desacolhimento ....... 44/3247, 218

•	Transporte marítimo, fluvial e aéreo – atentado 
contra a segurança – crime de perigo concre-
to – desobediência – autodefesa – atipicidade
 .......................................................... 44/3248, 219

•	Transporte marítimo – ação de ressarcimento – 
perda de parte da carga – ação regressiva ajui-
zada pela seguradora – agente marítimo – res-
ponsabilidade .................................... 43/3169, 226

transporte marÍtimo De carga

•	Transporte marítimo de carga – destino da 
carga – alteração – indenização por dano mo-
ral indevida ....................................... 46/3387, 204

•	Transporte marítimo de carga – navio granelei-
ro – prescrição inocorrente – cessão de crédito 
– comunicação de descarga – excessiva demo-
ra – abusividade – exclusão da cobrança sem o 
nexo causal pertinente – recurso parcialmente
provido .............................................. 46/3388, 205

transporte marÍtimo De cargas vivas

•	Abordagem Jurídica do Transporte Marítimo de 
Cargas Vivas (Ingrid Zanella Andrade Campos 
e Frederico Moreira Alcântara de Siqueira)
 .....................................................................44/221

transporte marÍtimo De Longo curso

•	A Regulação do Transporte Marítimo de Lon-
go Curso e a Inconstitucionalidade da Reso-
lução Antaq nº 18/2017 (Gustavo Assis de
Oliveira) .........................................................43/76

transporte marÍtimo internacionaL

•	Transporte marítimo internacional – extravio da 
carga – danos materiais e morais – indenização 
– agente de carga desconsolidador – NVOCC 
– incolumidade da mercadoria transportada 
desde a origem até seu destino – responsabi-
lidade – precedentes – dever de indenizar –
manutenção ....................................... 48/3541, 234

•	Transporte marítimo internacional – segurado-
ra – ação de regresso – avarias na carga trans-
portada – cabimento .......................... 46/3389, 205

travessia Litorânea De veÍcuLos por meio De baLsas

•	Travessia litorânea de veículos por meio de bal-
sas – ação civil pública – idosos e portadores 
de deficiência – atendimento prioritário – legi-
timidade passiva do Estado ................ 48/3542, 234

tribunaL marÍtimo

•	Considerações sobre o Cabimento da Compe-
tência Ambiental Reflexa no Tribunal Marí-
timo (David Tolomeotti) ................................43/230

tributos no comércio exterior – taxa siscomex, 
capatazia e outros temas atuais

•	Capatazia – valor aduaneiro – exclusão – relação 
jurídico-tributária – inexistência ...........47/3393, 66

•	Cofins-Importação – adicional – período no-
nagesimal da MP 794/2017 – garantia ..47/3394, 66

•	Cofins-Importação – adicional – produtos com 
alíquota zero – inexigibilidade ..............47/3395, 67

•	Cofins-Importação – adicional – produtos com 
alíquota zero – inexigibilidade ..............47/3396, 68

•	Despacho aduaneiro – interrupção – tributos 
e multa – recolhimento – retenção de merca-
dorias – impossibilidade – despacho – prosse-
guimento ..............................................47/3397, 69

•	Entidade beneficente – importação – imunida-
de tributária – direito adquirido – inexistência 
– certificado – novos requisitos – possibilidade
 .............................................................47/3398, 69

•	 Importação de serviços – base de cálculo – PIS-
-Importação e Cofins-Importação – ISS – ex-
clusão ...................................................47/3399, 70

•	Siscomex – art. 3º, Lei nº 9.716/1998 – Porta-
ria MF nº 257/2011 – taxa – majoração – ile-
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aDicionaL De frete

•	Adicional de Frete para Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM) – despesas portuárias com a 
manipulação da carga ....................... 51/3684, 175

aDuana

•	Aduana – autoridade fazendária – intimação – 
edital – nulidade – procedimento especial – aqui-
sição de mercadoria nova – ocultação – pena de 
perdimento –  MP 2.158/2001 – IN SRF 206/2002 
– apelação – desprovimento .............. 49/3550, 162

aDuaneiro

•	Aduaneiro – despesas com capatazia – rito dos 
recursos repetitivos – questão de ordem para can-
celar pregão e determinar a devolução do feito ao 
Tribunal a quo para fins de juízo de conformação
 .......................................................... 54/3876, 153

•	Aduaneiro – guia de declaração de exportação – 
cancelamento – contêiner – lacre rompido após 
desembaraço aduaneiro – carga perecível – fisca-
lização – demora excessiva – reexame necessário
não provimento ................................. 54/3877, 154

•	Aduaneiro – interposição fraudulenta de terceiros 
– CNPJ – inaptidão – responsabilidade tributária
 .......................................................... 54/3878, 155

•	Aduaneiro – mercadorias importadas – agente 
de carga – obrigação – informações – responsa-
bilidade – denúncia espontânea – não configu-
ração – penalidade – valor proporcional e razoá-
vel – agravo interno – improvimento . 52/3759, 169

•	Tributário. Aduaneiro. importação. procedi-
mento especial de controle aduaneiro. IN RFB 
1.169/2011. Mercadorias liberadas mediante 
caução por ordem judicial. Auto de infração anu-
lado judicialmente. Ressarcimento de despesas 
de armazenagem e demurrage. Não cabimento. 
Atuação regular. Cumprimento de dever legal. 
Poder de polícia aduaneiro. Desprovimento
(TRF 4ª R.) ......................................... 52/3757, 151

aDuaneiro e aDministrativo

•	Aduaneiro e administrativo – anulação de auto 
de infração – agente marítimo – obrigação – de-
núncia espontânea: inaplicabilidade às obriga-
ções acessórias – princípio da proporcionalidade
– afronta – inexistência ...................... 54/3879, 155
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•	A Facilitação do Comércio Exterior: DUIMP, 
DUE e Outros Efeitos Práticos; Brasil e China 
e a Relação Aduaneira pós Decreto Legislativo
(SF) nº 112/2018 Acordo Brasil x China ..........50/49

•	É Inconstitucional a Cobrança do ICMS na Im-
portação de Bens Não Compreendidos no Con-
ceito de Mercadorias (Fernando Neves) ..........50/22

•	Facilitação do Comércio Exterior: DUIMP, DUE 
e Outros Efeitos Práticos (Carlos Eduardo Garcia 
Ashikaga e Daniel Maia) .................................50/44

•	Um Panorama sobre o Acordo de Facilitação do 
Comércio e Sua Implementação no Brasil (Vera 
Kanas e Carolina Müller) ..................................50/9

afretamento

•	Afretamento das embarcações – descontos inde-
vidos – período de franquia de docagem – sus-
pensão do pagamento do afretamento – inter-
pretação mais favorável à prestadora de serviço 
– princípio da boa-fé contratual ......... 51/3687, 177

agenciamento marÍtimo

•	Agenciamento marítimo – prestação de servi-
ços – ação de indenização – cobrança de frete 
superior ao valor ofertado – diferença paga –
indenização – dever da ré .................. 50/3617, 170

agente De carga

•	Agente de carga – informações – mercadorias 
importadas – responsabilidade – denúncia es-
pontânea não configurada – obrigação formal 
e autônoma – agravo interno – improvimento
 .......................................................... 51/3685, 175

agente marÍtimo

•	Agente marítimo – prestação de informa-
ção – responsabilidade – art. 76, I, h, da Lei 
nº 10.833/2003 .................................. 51/3686, 176

•	Responsabilidade do Agente Marítimo na Legisla-
ção Tributária e Aduaneira (Solon Sehn) .......50/216

•	Tributário. Aduaneiro. Embargos à execução 
fiscal. Agente marítimo. agente de cargas. Mul-
ta. Informações sobre cargas. responsabilidade. 
Decreto-Lei nº 37/66. Lei nº 10.833/2003. ina-
plicabilidade da Súmula 192 do extinto TFR. 
Multas. Legitimidade. Provimento (TRF 4ª R.)
 .......................................................... 50/3613, 154

agentes marÍtimos e agentes De carga

•	Aduaneiro e administrativo – auto de infração 
– anulação – aplicação do art. 107, IV, e, do De-
creto-Lei nº 37/1966 – agente marítimo – obriga-
ção – denúncia espontânea – inaplicabilidade às 
obrigações acessórias – inexistência de afronta ao 
princípio da proporcionalidade ............52/3744, 61

•	Agenciamento marítimo – produto não entregue 
– invoice – transporte pago diretamente à trans-

portadora – prova inequívoca – agente marítimo 
–  mandatário do armador – impossibilidade
 .............................................................52/3745, 61

•	Agente de carga – mercadorias importadas 
– informações – inclusão de dados – Sisco-
mex – destempo – multa – art. 728, IV, e, do 
Decreto nº 6.759/2009 – art. 107, IV, e, do 
Decreto-Lei nº 37/1966 – denúncia espontânea
 – inaplicabilidade ................................52/3746, 61

•	Agente de carga – transportador – aduaneiro –  
veículo ou carga transportada – não prestação de
informação ...........................................52/3747, 64

•	Agente de carga x agente marítimo – Siscomex – 
prestação extemporânea de informações – multa
 .............................................................52/3748, 64

•	Agente marítimo – imposto sobre importação 
– responsabilidade tributária – art. 32, do De-
creto-Lei nº 37/1966 – fato gerador anterior ao 
Decreto-Lei nº 2.472/1988 – previsão legal – au-
sência ...................................................52/3749, 65

•	Agente marítimo – infração sanitária – Anvisa 
– embarcação estrangeira – ausência de res-
ponsabilidade – nulidade das multas aplicadas
 .............................................................52/3750, 67

•	Agente marítimo – responsabilidade – art. 2º, 
inciso VII, do Decreto nº 19.473/1930 – man-
dato mercantil – mandatário do armador – art. 
140 do Código Comercial – responsabilidade 
do mandatário perante terceiros – impossi-
bilidade – natureza jurídica – desfiguração
 .............................................................52/3751, 68

•	Agente marítimo – responsabilidade – infração 
trabalhista – infração sanitária cometida pelo
armador – descabimento ......................52/3752, 69

•	Agente marítimo – transporte marítimo – ação de 
ressarcimento – avaria de parte da carga – ação 
regressiva ajuizada pela seguradora ......52/3753, 71

•	Os Limites da Responsabilidade do Agente Ma-
rítimo à Luz do Agravo em Recurso Especial  
nº 664734/PR (Ingrid Zanella Andrade Campos e 
Frederico Moreira Alcântara de Siqueira) ........52/47

•	Responsabilidade Solidária dos Agentes Maríti-
mos e a Atuação da ABDM na ADIn 5431 (Sérgio
Ferrari) ..............................................................52/9

•	Seguro – Transporte marítimo de carga – Avaria 
da mercadoria transportada – Ação regressiva 
proposta pela seguradora contra as agências 
marítimas – Ilegitimidade passiva ad causam 
das agências marítimas, que se qualificam como 
meras representantes da transportadora – Pro-
cesso julgado extinto, sem resolução do mérito 
– Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada 
– Sentença mantida – Recurso improvido (TJSP)
 .............................................................52/3743, 58

•	Transportadores Internacionais e Seus Agentes: 
uma Breve Análise das Relações Havidas entre 
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Esses Sujeitos (Alexandro Alves Ferreira, Luiz 
Henrique P. de Oliveira e Werner Braun Rizk)
 .......................................................................52/31

aLexanDro aLves ferreira

•	Furados, Amassados, Enferrujados e Infestados: 
Relatos sobre as Condições dos Contêineres
 .....................................................................50/106

•	O “Siscoserv” Como Contributo para o Gargalo 
Burocrático Nacional ....................................49/218

aLexanDro aLves ferreira, Luiz henrique p. De 
oLiveira e Werner braun rizk 

•	Transportadores Internacionais e Seus Agen-
tes: uma Breve Análise das Relações Havidas
entre Esses Sujeitos .........................................52/31

aLfanDegamento

•	Alfandegamento – cassação – auto de infração – 
lavratura – prejuízos à segurança e ao controle 
aduaneiro – atuação dolosa não constatada – res-
tabelecimento .................................... 54/3880, 156

aLfanDegamento extraorDinário

•	Alfandegamento extraordinário – requisitos – in-
deferimento – razoabilidade – segurança conce-
dida ................................................... 54/3881, 158

aLienação fiDuciária

•	Processual civil. Agravo de instrumento. Busca 
e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. 
Decreto-Lei nº 911/1969. Inadimplemento. 
Constituição em mora do devedor. Liminar. 
Requisitos. Preenchimento. Recurso desprovido
(TRF 2ª R.) ......................................... 53/3831, 100

aLine bayer Da siLva, Jose carLos higa De freitas  
e thiago testini De meLLo miLLer

•	Privatização dos Portos: Qual a Modelagem
Institucional Ideal? ..........................................51/17

ambientaL

•	Ambiental – canal de acesso a porto – lagoa com 
interferência antrópica e decorrente de obra de 
construção de molhe e calado – construção
de muro – manutenção da obra ......... 53/3836, 158

•	Ambiental – operação verão – pesca de arrasto 
em local proibido – higidez da multa 51/3688, 178

•	Ambiental – responsabilidade pelo derrama-
mento de substância nociva ao ecossistema 
aquático – terminal portuário – administração – 
cessão a terceiro arrendatário – plano de emer-
gência contra a poluição ambiental – obrigação
 .......................................................... 49/3551, 162

ambiente

•	O Ambiente de Insegurança Jurídica, o Princípio 
da Causalidade e os Honorários de Sucumbência 
(Natasha Lage de Oliveira França) ..... 51/3741, 228

anistiaDos

•	Anistiados – aposentadorias – irregularidade – 
transposição do regime celetista para o estatutário 
– pagamento de VPNI – irregularidades – sobres-
tamento do processo – necessidade ... 53/3837, 158

antaq

•	Antaq – armazenagem de carga – cobrança – 
processo administrativo – validade do auto de in-
fração – valor da penalidade imposta – redução 
– impossibilidade ............................... 53/3838, 159

•	Antaq – auto de infração – ausência de prejuí-
zo para a defesa – atividade portuária iniciada 
sem a licença expedida pelo órgão competen-
te – multa – Resolução Antaq nº 1.660/2010
 .......................................................... 53/3839, 160

•	Antaq – auto de infração – multas – tarifa portuária 
– utilização da infraestrutura de acesso aquaviário
– obrigação legal – inexistência ......... 49/3554, 169

•	Antaq – infração administrativa – art. 32, XII, da 
Resolução nº 3274/2014 – interrupção das ativi-
dades portuárias por mais de 24 horas – sentença – 
manutenção ....................................... 51/3689, 178

•	Antaq – processo administrativo contencioso – 
diretoria interina – legalidade – valor da multa 
– razoabilidade e proporcionalidade – presun-
ção de veracidade e legitimidade – manutenção
 .......................................................... 49/3552, 165

•	Antaq – Resolução Normativa nº 7 – uso tem-
porário de portos – ilegalidade – dispensa in-
devida de licitação – Lei nº 8.666/1993 – Lei 
nº 12.815/2013 – desrespeito  ........... 50/3618, 170

•	Antaq – Resolução nº 858/2008-Antaq – mul-
ta pecuniária – nulidade – regularidade fiscal 
– contrato operacional firmado com empre-
sa – Resolução nº 2.240-Antaq – ilegalidade
 .......................................................... 49/3553, 166

•	CDRJ – contabilidade da entidade – pagamento 
do adicional por tempo de serviço – Cadin –
inscrição ............................................ 53/3840, 163

anvisa

•	Anvisa – auto de infração – agência de navega-
ção marítima – Autorização de Funcionamento 
de Empresa (AFE) – exigência – Resolução da Di-
retoria Colegiada RDC nº 345/2002 – previsão 
legal – ausência – nulidade – reconhecimento
 .......................................................... 49/3555, 170

aposentaDoria

•	Previdenciário e processual civil. Aposenta-
doria por tempo de contribuição. Ano marí-
timo. Pescador embarcado. Cumulação da 
contagem diferenciada com o enquadramento 
do mesmo labor como tempo especial. Pos-
sibilidade. Reafirmação da DER. Viabilidade. 
Aposentadoria por pontos. Não incidência 
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do fator previdenciário. Art. 29-C da Lei de 
Benefícios. Concessão (TRF 4ª R.) ...... 54/3874, 123

aposentaDoria por tempo De contribuição

•	Previdenciário. Alteração do benefício que 
recebe, aposentadoria por tempo de contri-
buição, para aposentadoria especial. Tempo 
de serviço especial reconhecido. PPP – Perfil 
Profissiográfico Previdenciário. Laudo técnico. 
ruído. Tempo suficiente para concessão do be-
nefício de aposentadoria especial (TRF 5ª R.)
 .......................................................... 52/3758, 162

•	Previdenciário. Aposentadoria por tempo de 
contribuição. Contagem de tempo de serviço. 
Trabalhador marítimo. Reconhecimento da es-
pecialidade das atividades exercidas pelo au-
tor. Exposição ao agente ruído acima do limite 
legal. Ano marítimo. Contagem diferenciada. 
Fundamentos diversos. Possibilidade. Apela-
ção improvida (TRF 5ª R.) .................. 51/3680, 163

•	Previdenciário. Aposentadoria por tempo de 
contribuição. revisão da renda mensal inicial. 
Atividade especial. Agente nocivo ruído. Tra-
balhadores no porto de Itajaí. Avaliação peri-
cial in loco realizada em feito análogo. Con-
sideração. Consectários legais. Diferimento.

•	Tutela específica. (TRF 4ª R.) ............. 53/3833, 121

aposentaDoria por tempo De serviço

•	Aposentadoria por tempo de serviço – marítimo – 
exposição ao agente agressivo hidrocarbonetos –
requisitos – preenchimento ................ 54/3882, 160

apreensão De pescaDos

•	Apreensão de pescados – ausência de licença de 
pesca à data da autuação – renovação automática 
da licença – impossibilidade .............. 51/3690, 179

arbitragem

•	Decreto nº 10.025/2019: um Passo Importante 
para a Consolidação da Arbitragem nos Contra-
tos Administrativos (José Carlos Higa de Freitas, 
Catarina Zumerle e Renata Saraiva) ..............54/206

áreas portuárias

•	Áreas portuárias – contrato de arrendamento – 
ação popular – prazo quinquenal para propo-
situra – termo inicial – publicação do contrato 
– teoria da actio nata – consumação da pres-
crição – configuração ........................ 54/3883, 160

armazém aLfanDegaDo

•	Armazém alfandegado – serviços de armazena-
gem de containers – custo – abusividade – ino-
corrência ........................................... 52/3760, 169

armazenagem Da carga

•	Armazenagem da carga – serviços de transporte 
aduaneiro e depósito – terminal – revisão do preço 

– custo do frete e taxas portuárias – informação – 
procrastinação – responsabilidade ..... 49/3556, 172

armazenagem De contêiner

•	Armazenagem de contêiner – cobrança – sim-
ples descarregamento de navio ainda não efe-
tuado – abusividade/ilegalidade da exigência – 
declaraçãoem exame precário – impossibilidade
 .......................................................... 50/3619, 174

atentaDo

•	Atentado contra a segurança de transporte marí-
timo, fluvial ou aéreo – materialidade e autoria 
delitivas comprovadas nos autos – condenação – 
apelação não provida ........................ 51/3691, 180

auDitor fiscaL

•	Auditor fiscal – RFB – processo administrativo dis-
ciplinar – irregularidades – despachos de expor-
tação ................................................. 52/3761, 170

augusto fauveL De moraes

•	Benefícios Fiscais de ICMS na Importação – Riscos
e Penalidades .................................................53/25

áurea gabrieLLe Lopes paes

•	Modelos para a Concessão de Portos Organizados
 .......................................................................51/29

auto De infração

•	Apelação civil. Sanção administrativa. Auto de 
infração expedido com fundamento no Decreto  
nº 2.596, de 1998. Legalidade. Passe de saída 
e Lpet. Finalidades distintas. Um não substitui 
ou exclui a necessidade do outro. Auto de in-
fração. Legalidade, regularidade, validade e le-
gitimidade. Comprovadas. Apelação da União 
provida. (TRF 3ª R.) ............................ 53/3832, 109

•	Auto de infração – anulação – Decreto-Lei  
nº 37/1966 – agente marítimo – obrigação – de-
núncia espontânea – obrigações acessórias –
inaplicabilidade ................................. 50/3620, 174

•	Auto de infração – derramamento de óleo no mar 
– proprietário de barcaça – violação do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defe-
sa – prova pericial ............................. 51/3692, 180

•	Auto de infração – informações – atraso – IN 
SRF 102/1994 – IN SRF 1.479/2014 – art. 106 
do CTN – prestação de informação – momento 
da atracação ou desatracação da embarcação
– multa – validade ............................. 49/3557, 172

•	Auto de infração – navegação em área de reserva 
ambiental – fatos controvertidos – necessidade 
de dilação probatória ......................... 51/3693, 182

•	Auto de infração – RBF – informações – atraso – 
Decreto-Lei nº 37/1966 – IN 800/2007 – presta-
ção de informação – momento da atracação ou 
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desatracação – multa – validade – denúncia es-
pontânea ........................................... 49/3558, 174

auto De infração e muLta

•	Auto de infração e multa – anulação – presta-
ção de informações – ausência – agente maríti-
mo – exercício exclusivo de atividades próprias 
– transportador – responsabilidade exclusiva
 .......................................................... 49/3559, 176

autoriDaDe portuária

•	Autoridade portuária – exercício de atividades 
– amarração e desamarração de embarcações 
– serviço de apoio portuário – não abrangência 
– ato administrativo impugnado – legalidade – 
licitação – desnecessidade ................. 52/3762, 171

•	Autoridade portuária – poder regulamentar – 
norma de atracação – infração e penalidade 
não previstas na Lei nº 8.630/1993 – ilegalida-
de – cobrança – cancelamento – valor pago –
restituição .......................................... 51/3694, 183

B

baLsa

•	Balsa – acidente – pensão vitalícia – indeniza-
ção por dano moral e estético – responsabili-
dade civil objetiva do município – manutenção 
preventiva – entrega de equipamentos de segu-
rança – ausência ................................ 50/3621, 176

bárbara mourão sachett

•	A Tipificação da Pirataria Marítima Internacio-
nal Como Crime Contra a Humanidade e a Apli-
cação do Estatuto de Roma .............................49/25

benJamin gaLLotti e gustavo henrique pôrto De 
carvaLho

•	Sobrestadia de Armazenagem: uma Análise Jurídi-
ca da Cobrança e da Atuação Regulatória da Antaq 
sobre a Demurrage de Contêiner ....................54/35

berços portuários

•	Berços portuários – interdição – mandado 
de segurança – realização de obras públicas
 .......................................................... 51/3695, 184

c

cais Do porto De santos

•	Cais do Porto de Santos – acesso – abertura e fecha-
mento dos portões – revogação da tutela cautelar 
concedida em primeiro grau – impossibilidade
– incompetência da C. Justiça Estadual 50/3622, 176

cargo De capatazia

•	Cargo de capatazia no âmbito portuário – exame 
psicotécnico – anulação de etapa de avaliação 
psicológica – impossibilidade ............ 51/3696, 185

carLos eDuarDo garcia ashikaga

•	Comentários sobre a IN RFB 1.861/2018 – Im-
portação por Encomenda e Importação por
Conta e Ordem de Terceiros .........................51/105

carLos eDuarDo garcia ashikaga e DanieL maia

•	Facilitação do Comércio Exterior: DUIMP, DUE
e Outros Efeitos Práticos  ................................50/44

carLos harten e ingriD zaneLLa

•	Pirataria Marítima: Riscos Cobertos pelo Segu-
rador? ...............................................................49/9

caroLina corrêa rebeLo e fernanDo pieri 
LeonarDo

•	Os Efeitos Práticos das Recentes Alterações 
às Regras Aplicáveis ao Recof e ao Recof-
-Sped Trazidas pela Instrução Normativa RFB 
nº 1.904/2019 .................................................53/72

caroLina müLLer e vera kanas

•	Um Panorama sobre o Acordo de Facilitação
do Comércio e Sua Implementação no Brasil....50/9

catarina zumerLe, José carLos higa De freitas e 
renata saraiva

•	Decreto nº 10.025/2019: um Passo Importante 
para a Consolidação da Arbitragem nos Contratos
Administrativos .............................................54/206

cearáportos

•	Cearáportos – honorários recursais em favor da 
Antaq – inaplicabilidade – embargos de declara-
ção – omissão – inocorrência – não provimento
 .......................................................... 51/3697, 185

certificaDo De formação De aquaviário

•	Certificado de formação de aquaviário – Cader-
neta de Inscrição e Registro (CIR) – uso de docu-
mento falso ........................................ 49/3560, 177

certificaDo De vigiLância

•	Certificado de vigilância sanitária – comprovação 
– remessa oficial desprovida .............. 51/3698, 186

civiL

•	The New Code of Civil Procedure And Trans-
port Law The Non-Application of the Rules 
Concerning the Foreign Jurisdiction Chosen by 
Contracting Parties and/or the Arbitration Re-
garding International Contracts to Transport sea 
and Air Cargos (Paulo Henrique Cremoneze)
 .....................................................................51/112
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cLassificação correta

•	Classificação correta – importação – multa – 
suspensão de exigibilidade – art. 151, inciso V, 
CTN ................................................... 50/3623, 177

cLassificação De mercaDorias

•	Classificação de mercadorias – fundamento – 
Sistema Harmonizado (SH) – Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM) .............. 50/3624, 178

cLassificação tarifária

•	Classificação tarifária – alteração posterior 
– multa – revisão de lançamento – vedação – 
alteração de critério jurídico – entendimento 
do STJ – erro de direito – recurso improvido
 .......................................................... 50/3625, 178

cobrança De tarifas portuárias

•	Cobrança de tarifas portuárias – cobrança – de-
claração de inexigibilidade – volume de carga 
não movimentada – Movimentação Mínima
Contratual (MMC) – competência ...... 49/3561, 177

coDern

•	Codern – relatório de levantamento – avalia-
ção dos aspectos financeiros, operacionais e 
de governança da empresa estatal – cenário de 
fragilidades e riscos – potencial insolvência – 
determinação  – ciência ..................... 53/3841, 163

coLisão

•	Colisão – derramamento – óleo – nexo de causa-
lidade – responsabilidade administrativa – culpa
– dolo – multa – infração ................... 53/3842, 163

combustÍveL

•	Combustível – custos – obrigação da empresa 
ré – metodologia de verificação dos consumos 
– inspeções – caráter fiscalizatório – previsão 
contratual – retenção de créditos – possibilidade
 .......................................................... 49/3562, 177

Commodities

•	Segurança Jurídica para o Exportador de Com-
modities Larry John Rabb Carvalho e Jeová
Costa Lima Neto) ............................... 51/3742, 222

companhia Docas Do pará

•	Companhia Docas do Pará – contratação de servi-
ços de segurança eletrônica em portos – execução 
parcial do objeto – prejuízo ao erário 52/3763, 172

•	Companhia Docas do Pará – improbidade admi-
nistrativa – contrato administrativo – execução 
– enriquecimento ilícito – lesão ao patrimônio 
público – atos atentatórios aos princípios da 
administração pública – provas inequívocas – 
ausência ............................................ 50/3626, 179

•	Companhia Docas do Pará – improbidade admi-
nistrativa – fraude à licitação – não configuração 
– execução parcial do objeto contratado – danos 
ao erário – atos de improbidade – provas inequí-
vocas – ausência ................................ 50/3627, 181

concessão

•	Concessão – Porto de Imbituba – encerramen-
to – relatório – satisfação dos créditos tributá-
rios e de multas – risco – crédito em favor da 
ex-concessionária .............................. 52/3764, 172

concessão De área portuária

•	Concessão de área portuária – patrimônio públi-
co – lesividade – configuração – inexigibilidade 
de licitação – inviabilidade de competição – 
não configuração  .............................. 49/3563, 178

concurso púbLico

•	Constitucional. Administrativo. Empregados da 
extinta Portobrás. Natureza jurídica de empresa 
pública. Vínculos empregatícios transferidos à 
Companhia Docas após liquidação. Enquadra-
mento no regime jurídico único. Impossibili-
dade. Art. 243 da Lei n. 8.112/90. Art. 19 do 
ADCT/88. Inaplicabilidade. Exigência de pré-
via aprovação em concurso público. Art. 37,  
II, da CF/88. Recurso desprovido (TRF 1ª R.)
 .............................................................53/3830, 92

confLito De competência

•	Conflito negativo de competência – inexigibi-
lidade de cobrança de tarifas portuárias – em-
presas de direito privado e de sociedade de 
economia mista ................................. 51/3700, 190

conserto De embarcação

•	Conserto de embarcação – crédito – serviço de 
medida liminar de bloqueio do passe de saída 
da embarcação – indeferimento ......... 51/3701, 190

consórcio

•	Consórcio – coleta de produção de petróleo – 
controvérsia acerca da celebração de contrato
de afretamento ................................... 51/3702, 191

contêineres

•	Contêiner – retenção – devolução ao transporta-
dor marítimo ...................................... 54/3884, 163

•	Furados, Amassados, Enferrujados e Infestados: Re- 
latos sobre as Condições dos Contêineres
(Alexandro Alves Ferreira) .............................50/106

contrabanDo

•	Contrabando – transporte fluvial – causa de 
aumento da pena – art. 334-A, § 3º do CP
 .......................................................... 53/3843, 165
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•	Contrabando – receptação especializada – ca-
marão – manutenção em depósito – proibi-
ção condicionada ou relativa – importação 
proibida ............................................. 50/3628, 184

contrato cLc

•	Contrato CLC – Capital Lease Contract – incidente
de rescisão ......................................... 49/3564, 179

contrato De afretamento De embarcação e presta-
ção De serviços

•	Contrato de afretamento de embarcação e pres-
tação de serviços – ação de cobrança – des-
cumprimento de cláusulas – multas – direito 
marítimo –  competência – vara em presarial
 .......................................................... 54/3885, 164

contrato De afretamento De embarcações

•	Contrato de afretamento de embarcações – re-
tenção ilimitada de créditos – cláusula pe-
nal – onerosidade excessiva – configuração
 .......................................................... 54/3886, 165

contrato De arrenDamento

•	Contrato de arrendamento de instalações portu-
árias – expansão para áreas contíguas – possibi-
lidade – inviabilidade técnica, operacional ou 
econômica de realização de licitação de novo 
arrendamento – demonstração – Resolução 
nº 1.568/2009-Antaq ......................... 51/3703, 192

contratos De afretamento

•	Contrato de afretamento – obrigações trabalhis-
tas – software para envio de documentação – 
obstáculo criado pela contratante – multa con-
tratual – inexigibilidade ..................... 52/3765, 174

•	Contrato de afretamento – Time Charter Party – 
autos de infração – anulatória – fatos relativos ao 
aprovisionamento e equipagem ......... 52/3766, 175

•	Contrato de afretamento a casco nú – serviços de 
manutenção – cobrança – tomador de serviço –
afretador ............................................ 52/3767, 176

•	Contrato de afretamento de embarcação – res-
cisão – decisão precedente – inobservância 
– pe ríodo de inatividade – desconsideração – 
equilíbrio econômico-financeiro – preservação 
– necessidade .................................... 52/3768, 177

•	Contrato de afretamento marítimo – entrega de 
embarcação – atraso – multa moratória – pac-
tuação – desproporcionalidade – inocorrência
 .......................................................... 52/3769, 178

•	Contrato de afretamento marítimo – equilíbrio 
econômico – IRRF – retenção – questão de 
obrigacional – competência – Justiça Estadual
 .......................................................... 52/3770, 179

•	Contratos de afretamento – instrumento particu-
lar de confissão de dívida – ação monitória – 
caução – art. 83, § 1º do CPC – exceção – desne-

cessidade – Convênio de Cooperação Judiciária 
entre Brasil e França .......................... 53/3844, 167

•	Contratos de afretamento de embarcações – 
tripulante – queda no mar – morte presumida 
– suspensão das atividades da embarcação – 
cancelamento dos contratos de afretamento e de
prestação de serviços ......................... 51/3704, 193

contrato De afretamento marÍtimo

•	Contrato de afretamento marítimo – cobrança – 
custos – despesas portuárias – praticagem – respon-
sabilidade .......................................... 50/3629, 186

contrato De agenciamento marÍtimo

•	Contrato de agenciamento marítimo – reparação 
de danos – liberação de contêineres – obrigação 
contratual – inadimplemento – indenização –
cabimento ......................................... 49/3565, 180

contrato De gerenciamento De tripuLação

•	Contrato de gerenciamento de tripulação – re-
tenção do navio – medida gravosa – parali-
sação de atividade empresarial .......... 49/3566, 180

contrato De prestação De serviço

•	Contrato de prestação de serviço de operação 
náutica e afretamento de embarcações – prati-
cagem – despesas – reembolso – competência 
– art. 50, I, h da Lei Estadual do Rio de Janeiro 
nº 6.956/2015 – incidência................ 52/3771, 179

contrato De transporte marÍtimo

•	Contrato de transporte marítimo – ação de inde-
nização por danos materiais – suposta avaria de 
carga – aplicabilidade do CDC – vulnerabilidade
não identificada  ................................ 50/3630, 186

contrato De transporte marÍtimo internacionaL

•	Contrato de transporte marítimo internacional – 
cláusula de eleição de foro – justiça brasileira –
incompetência ................................... 54/3887, 166

contribuição hiDroviária

•	Contribuição hidroviária – cobrança – ação 
anulatória – débito de natureza não-tributária 
– ausência de base legal – desconstituição dos
débitos ............................................... 50/3631, 187

contribuições previDenciárias

•	Contribuições previdenciárias – trabalhador por-
tuário avulso – Tema 20 – RE 565.160 – férias
indenizadas ....................................... 54/3888, 166

controLe aDuaneiro

•	Controle aduaneiro – procedimento especial 
– acesso integral aos autos do procedimento 
investigatório – direito à ampla defesa – prerro-
gativa – advogado .............................. 54/3889, 167
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convaLiDação e reinstituição Dos benefÍcios 
fiscais no comércio exterior brasiLeiro

•	Agravo de instrumento. Ação anulatória ICMS 
– Antecipação de tutela indeferida pelo nobre 
Juízo a quo Pretensão de suspensão da exi-
gibilidade do crédito tributário (TJSP) ....53/3819, 37

•	A Lei Complementar nº 160/2017 e o Convênio  
nº 190/2017 – A Guerra Fiscal e a Reinstituição 
de Incentivos Fiscais na Importação (Kelly G. 
Martarello, Gleisa Schreiner e Rebeca Ayres) ....53/9

•	Auto de infração – imposição de multa – anula-
tória – creditamento indevido de ICMS – bene-
fício fiscal concedido por outro Estado-membro 
da federação .........................................53/3820, 45

•	Benefícios Fiscais de ICMS na Importação – Riscos
e Penalidades (Augusto Fauvel de Moraes) .....53/25

•	Crédito presumido concedido pelos Estados-
-membros – prejuízo fiscal – redução da base de 
cálculo de IRPJ e CSLL – créditos acumulados de 
ICMS – impossibilidade ........................53/3821, 47

•	Crédito presumido concedido pelos Estados-
-membros – prejuízo fiscal – redução da base de 
cálculo de IRPJ e CSLL – créditos acumulados de 
ICMS – impossibilidade ........................53/3822, 48

•	Crédito tributário – exigibilidade – suspensão – 
ICMS – glosa de créditos – art. 151, V do CTN
 .............................................................53/3823, 49

•	Execução fiscal – suspensão do processo – Con-
vênio ICMS nº 190/2017 – Tema 490 do STF
 .............................................................53/3824, 50

•	 ICMS – exceção de pré-executividade – pos-
sibilidade – Convênio ICMS nº 190/2017 –
regularização ........................................53/3825, 50

•	 ICMS – multa – falta de recolhimento – credita-
mento indevido – ação declaratória de nulidade 
– importação – empresas localizadas nos Estados 
de Tocantins e Rondônia – desembaraço adua-
neiro – Porto de Santos/SP – cobrança – pos-
sibilidade ..............................................53/3826, 50

•	 ICMS – operação interestadual – guerra fiscal 
– Lei Complementar nº 24/1975 – autuação 
fiscal paulista – ilegitimidade – princípio cons-
titucional da não-cumulatividade – violação
 .............................................................53/3827, 51

•	 ICMS – suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário – possibilidade – mercadorias pro-
venientes de outro ente federativo – benefício 
fiscal – convênio pelo Estado de Pernambu-
co – precedentes deste E. Tribunal de Justiça
 .............................................................53/3828, 51

•	Lei Distrital nº 4.732/2011 – crédito tributário 
– ICMS – remissão – suspensão – PRO-DF – Ter-
mos de Acordo de Regime Especial (Tare) – lei –
constitucionalidade ..............................53/3829, 52

convention

•	Amendments to the Annex to the Convention 
on Facilitation of International Maritime Traffic,
1965 (Resolution Fal.12(40)) .........................53/208

•	Nota Técnica nº 23/2019 do Centro Nacional de 
Inteligência da Justiça Federal .......................53/195

D

DanieL maia e carLos eDuarDo garcia ashikaga

•	Facilitação do Comércio Exterior: DUIMP, DUE e 
Outros Efeitos Práticos  ...................................50/44

Dano ambientaL

•	Ambiental. Nexo causal. Locadora de embarca-
ção. Locatária realiza limpeza de craca de casco 
de navio. Dano ambiental. Licenciamento defi-
ciente (TRF 4ª R.) ............................... 51/3679, 157

•	Constitucional e processual civil. Preliminar 
de cerceamento de defesa rejeitada. Ação ci-
vil pública. dano ambiental. Derramamento de 
substância tóxica em grande quantidade no píer 
de santos. Responsabilidade objetiva. conduta, 
dano e nexo causal comprovados. Responsabili-
dade solidária entre os causadores do dano. Va-
lor da indenização. Princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade. Dano moral. Incabível
(TRF 3ª R.) ......................................... 50/3612, 136

Débito fiscaL

•	Débito fiscal – anulatória – multa – não presta-
ção de informação sobre carga – agente de carga/
agente desconsolidador – denúncia espontânea 
– não configuração – redução da multa –
não cabimento ................................... 52/3772, 180

DecaDência

•	Lei nº 8.630/1993 – decadência – registro em 
Ogmo – requerimento ao adicional – prazo ânuo – 
comprovação de registro e de requerimento opor-
tuno – ausência ................................. 51/3719, 204

DecLaração De importação

•	Declaração de importação – valor da mercado-
ria – superfaturamento – pena de perdimento – 
descabimento – retenção – ilegitimidade – ape-
lação – provimento ............................ 50/3632, 187

DecLaração De importação única

•	Declaração de importação única – mercadoria 
remanescente – descarregamento – terminal por-
tuário diverso – art. 4º, XXII, da Portaria ALF/VIT 
nº 61/2017 – possibilidade ................ 49/3567, 181
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demurrage

•	Demurrage – caução – desnecessidade – con-
têiner – devolução ............................. 53/3845, 167

•	Demurrage – cobrança – autor – NVOCC – pos-
sibilidade ........................................... 54/3890, 167

•	Demurrage – legitimidade passiva – responsabi-
lidade contratual – reconhecimento – reexame 
de provas e interpretação de cláusula contratual 
– Súmulas nºs 5 e 7 do STJ – natureza jurídica 
de indenização – Súmula nº 83 do STJ – agravo
interno não provido ........................... 52/3773, 181

•	Demurrage – rito dos recursos repetitivos – 
ação de cobrança – sobreestadia de contêine-
res – transporte marítimo – unimodal – prazo
prescricional ...................................... 54/3891, 168

•	Demurrage – transporte de carga marítima – 
mercadorias adquiridas pela União – contrato 
administrativo – responsabilidade – cobrança –
apelação não provida ........................ 53/3846, 169

•	Tributário. Aduaneiro. Despesas com armaze-
nagem e demurrage. Extrapolação de perma-
nência das mercadorias. Ilegalidade. Respon- 
sabilidade da União. Indenização devida. Re-
tenção das mercadorias pelo terminal de contei-
neres. Regularidade (TRF 4ª R.) .......... 49/3548, 143

Derramamento De óLeo

•	Derramamento de óleo – descarregamento de 
navio – lavratura de auto de infração – aplicação 
da penalidade – competência da Fepam – respon-
sabilidade administrativa subjetiva configurada
 .......................................................... 51/3705, 194

Desembaraço aDuaneiro

•	Administrativo. Desembaraço aduaneiro. Li-
beração de mercadoria. Importação iniciada 
quando inexistia óbice. Suspensão da habili-
tação da impetrante junto ao Siscomex poste-
rior. Preservação dos negócios jurídicos pen-
dentes (TRF 2ª R.) .............................. 49/3546, 127

•	Desembaraço aduaneiro – demora imputada 
ao importador – pena de perdimento – aban-
dono de mercadoria – não caracterização – 
prazo para o início do desembaraço – pedido 
de prorrogação – interesse do importador em 
reaver a mercadoria – sanção – descabimento
 .......................................................... 54/3892, 169

•	Desembaraço aduaneiro – greve – princípio da 
continuidade do serviço público – sentença –
manutenção ....................................... 50/3634, 189

•	Desembaraço aduaneiro – greve – princípio da 
continuidade do serviço público – sentença –
manutenção ....................................... 52/3774, 182

•	Desembaraço aduaneiro – IPI – incidência – sa-
ída do produto do estabelecimento importador 
– possibilidade ................................... 52/3775, 183

•	Desembaraço aduaneiro – operação-padrão 
– servidores da Receita Federal – prazo para 
conclusão do despacho aduaneiro – excesso – 
dever de indenizar – armazenagem – demurrage 
 .......................................................... 52/3776, 183

•	Desembaraço aduaneiro – Siscomex – habi-
litação simplificada – valor superior ao limite 
– habilitação ordinária – necessidade – aban-
dono de mercadorias – não configuração – 
auto de infração e termo de apreensão e guar-
da fiscal – invalidação ....................... 52/3777, 185

•	Desembaraço aduaneiro – fraude – alfândega do 
Porto de Manaus – servidor público – processo ad-
ministrativo disciplinar – Operação Ouro Negro
 .......................................................... 50/3633, 188

•	Desembaraço aduaneiro – selo de controle de 
IPI – ausência – pena de perdimento – legalida-
de – processo administrativo – norma geral – de-
cisão em instância única – duplo grau de jurisdi-
ção administrativa – obrigatoriedade – ausência 
– precedentes do STJ .......................... 49/3568, 182

•	Direito aduaneiro. Mercadorias no aguardo de 
finalização de desembaraço aduaneiro. Ausên-
cia de declaração de abandono ou instauração 
de procedimento para aplicação de pena de 
perdimento. Devolução de contêiner. Impos-
sibilidade. Agravo de instrumento desprovido
(TRF 3ª R.) ......................................... 54/3873, 113

Desestatização

•	Desestatização – procedimento licitatório – ar-
rendamento da área – Porto Organizado de  
Suape/PE – acompanhamento – recomendações
 .......................................................... 53/3847, 170

Desestatização portuária

•	Acompanhamento da desestatização, por meio 
de arrendamento portuário, do terminal ST-
S13A, voltado para movimentação e armazena-
gem de granéis líquidos e localizado na Ilha de 
Barnabé, dentro do complexo Porto de Santos/
SP, pelo período de 25 anos, em área aproxima-
damente de 38.398m² – Ausência de irregulari-
dades ou impropriedades que desaconselhem o 
regular prosseguimento do processo concessó-
rio do terminal portuário – Determinação – Re-
comendação – Ciência (TCU) ...............51/3675, 45

•	Gestão dos Portos Organizados (Mário Povia) ..51/9

•	Modelos para a Concessão de Portos Organi-
zados (Áurea Gabrielle Lopes Paes) ................51/29

•	Privatização dos Portos: Qual a Modelagem Ins-
titucional Ideal? (Thiago Testini de Mello Miller, 
Jose  Carlos Higa de Freitas e Aline Bayer da Silva)
 .......................................................................51/17
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Despacho aDuaneiro

•	Despacho aduaneiro – contêiner – retenção 
– procedimento administrativo fiscal – desuni-
tização ............................................... 49/3569, 183

Despesas De armazenagem

•	Despesas de armazenagem – movimentação 
portuária – cobrança – mercadorias – retenção 
– impossibilidade – medida que equivale ao
arresto ............................................... 52/3778, 185

Desunitização De carga

•	Desunitização de carga – devolução de contê-
iner – art. 806, parágrafo único, I, do Decreto  
nº 6.759/2009 – arts. 28 e 29, § 4º, do Decreto-
-Lei nº 1.455/1976 – Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil – acautelamento dos produtos
– responsabilidade ............................. 49/3570, 183

Desunitização De Container

•	Desunitização de container – agente marítimo – 
responsabilidade – cessação – entrega da carga 
à entidade portuária ........................... 50/3635, 190

Dragagem

•	Dragagem – atividade portuária – ambiental – res-
ponsabilidade civil objetiva – compensação am-
biental ............................................... 52/3779, 186

•	Dragagem – Porto de Rio Grande – ambiental – 
auto de infração – Ibama – ação anulatória – valor 
da multa – redução ............................ 52/3780, 187

•	Dragagem do canal do Porto de Santos – sus-
pensão do contrato – discrepância de valores – 
concessão da tutela em sede de ação popular – 
impossibilidade ................................. 54/3893, 171

drawbaCk suspensão

•	Drawback suspensão – trigésimo primeiro dia 
após o inadimplemento do compromisso de ex-
portar – multa e juros moratórios – termo inicial 
– aplicação de multa – art. 1.021, § 4º, do CPC –
descabimento .................................... 54/3894, 172

E

embarcação

•	Embarcação – apreensão – Capitania dos Por-
tos – competência – ICMBio – recusa de devo-
lução – impossibilidade ..................... 52/3781, 187

•	Embarcação – infração ambiental – apreensão 
– utilização exclusiva em atividades ilícitas – 
ausência de comprovação – presunção de ino-
cência ................................................ 50/3636, 190

•	Embarcação – perdimento – auto de infração – 
pesca de camarão em período de defeso – des-

proporcionalidade – liberação – possibilidade
 .......................................................... 53/3848, 170

•	Embarcação – turismo – infração ambiental – uni-
dade de conservação – autorização – ausência – 
apreensão – possibilidade – posterior devolução 
– ausência – irregularidade ................ 49/3571, 184

•	Embarcação estrangeira – arresto – detenção – 
dívida – serviços advocatícios – prova escrita – 
título executivo – risco de ineficácia do resultado 
útil do processo – provimento ............ 52/3782, 188

•	Embarcações – apreensão – infração ambiental – 
indícios de uso reiterado e exclusivo dos bens – 
ausência – liberação do veículo – possibilidade
 .......................................................... 52/3783, 189

embarcação própria ou aLheia

•	Embarcação própria ou alheia – navegação 
fluvial – espaço público – exposição a perigo – 
ordem de parada – Polícia Federal – tipicidade
penal ................................................. 54/3895, 173

empresa púbLica

•	Empresa pública – regime de precatórios – apli-
cação – prestadora de serviço público em regi-
me não concorrencial e de não distribuir lucros
 .......................................................... 54/3896, 173

estaLeiro

•	Estaleiro – cobrança de aluguéis e de avarias re-
ferentes a maquinário – sucessão empresarial –
não configuração ............................... 51/3706, 196

•	Estaleiro – pagamento de sinais – seguro garan-
tia de adiantamento de contrato de construção –
cobrança ........................................... 50/3637, 192

estaLeiro Do açu

•	Estaleiro do Açu – relatório de auditoria – BNDES 
– garantias – exame – dano à CEF – indícios – ins-
tauração de apartados para acompanhamento 
de operações de financiamento – determinação
– recomendações e determinações .... 53/3849, 172

estivaDor

•	Estivador – aposentadoria por tempo de contri-
buição – requisitos – atividade especial – cate-
goria profissional – consectários legais – diferi-
mento – tutela específica ................... 53/3850, 172

•	Estivador – direito previdenciário – tempo 
de serviço especial – averbação – ruído – frio 
– aposentadoria por tempo de contribuição
 .......................................................... 52/3784, 190

expLoração portuária

•	Exploração portuária – ação civil pública – plano 
de desenvolvimento e zoneamento do Porto de 
Rio Grande – perda superveniente do objeto da
ação ................................................ 52/3785, 2191
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exportação

•	Embargos de declaração. inocorrência de 
qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15. 
Impossibilidade de desvirtuamento dos de-
claratórios para outras finalidades que não a 
de aperfeiçoamento do julgado. Recurso im-
provido, com imposição de multa (TRF 3ª R.)
 .......................................................... 49/3547, 134

•	Exportação – finalização de mercadorias – de-
claração de abandono – pena de perdimento 
– instauração de procedimento – ausência – de-
volução de contêiner – impossibilidade – agravo
de instrumento – desprovimento ........ 52/3786, 191

•	Exportação – Radar e Siscomex – suspensão – 
desembaraço aduaneiro – liberação – fato con-
sumado – inocorrência – sentença – reforma
 .......................................................... 49/3572, 185

extração De minério

•	Extração de minério – transporte ferroviário – 
Terminal da Ilha Guaíba – fato gerador de im-
posto – Declan-IPM – lançamento – obrigato-
riedade .............................................. 51/3707, 197

F

faixa portuária

•	Faixa portuária – Appa – acesso – autorização 
provisória – negativa – legalidade – carta de  
anuência ambiental – fornecimento – dever – 
inércia – multa – fixação .................... 54/3897, 174

feLipe barbosa De menezes

•	Motivação do Ato de Fiscalização Trabalhista Por-
tuária e os Critérios de Gradação da Multa .....53/53

fernanDo neves

•	A Inconstitucionalidade da Cobrança do 
ICMS em  Leilões de Bens Não Considerados 
Mercadorias ....................................................52/97

•	É Inconstitucional a Cobrança do ICMS na Im-
portação de Bens Não Compreendidos no Con-
ceito de Mercadorias ......................................50/22

fernanDo pieri LeonarDo e caroLina corrêa 
rebeLo

•	Os Efeitos Práticos das Recentes Alterações 
às Regras Aplicáveis ao Recof e ao Recof-
-Sped Trazi-as pela Instrução Normativa RFB 
nº 1.904/2019 .................................................53/72

fiscaLização aDuaneira

•	Fiscalização aduaneira – auto de infração – perda 
de mercadorias – falsidade ideológica – consta-
tação – apelação – provimento .......... 54/3898, 174

fLora gaspar e racheL freixo

•	O Novo Marine Insurance Act de 2015 e as Pos-
síveis Influências na Interpretação do Código Co-
mercial Brasileiro ............................................54/61

freDerico Dos santos messias

•	A Responsabilidade pelo Pagamento da Arma-
zenagem Adicional por Omissão de Porto ......54/53

frauDe

•	Companhia Docas do Pará – CDP – fraude 
na dispensa da licitação – não configuração – 
enriquecimento ilícito – lesão ao patrimônio 
público – atos atentatórios aos princípios da 
administração  pública – provas inequívocas 
– ausência ......................................... 51/3699, 186

freDerico moreira aLcântara De siqueira e ingriD 
zaneLLa anDraDe campos

•	Os Limites da Responsabilidade do Agente Ma-
rítimo à Luz do Agravo em Recurso Especial 
nº 664734/PR  ................................................52/47

funDap

•	Fundap – incentivo – onerosidade para as partes 
– comutatividade – deságio no pagamento de 
saldo devedor – desprovimento ......... 52/3787, 192

G

gLeisa schreiner, rebeca ayres e keLLy g. 
martareLLo

•	A Lei Complementar nº 160/2017 e o Convênio 
nº 190/2017 – A Guerra Fiscal e a Reinstituição
de Incentivos Fiscais na Importação ..................53/9

greve

•	Greve – servidores da Receita Federal – mandado 
de segurança – arqueador de bordo – indicação
 .......................................................... 49/3573, 185

guarDa portuária

•	Guarda portuária – aposentadoria – pedido de 
revisão – conversão – aposentadoria especial –
possibilidade – atividade especial comprovada
 .......................................................... 51/3708, 197

•	Guarda portuária – aposentadoria especial – 
porte de arma de fogo – periculosidade – Decre-
to nº 2.172/1997 – supressão – rol de atividades 
e agentes nocivos – caráter exemplificativo – STJ
– precedente ...................................... 50/3638, 193

•	Guarda portuário – previdenciário – revisão de 
benefício – atividade especial comprovada – PPP 
e laudo técnico – tempo suficiente para aposen-
tadoria especial – revisão devida ....... 54/3899, 175
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gustavo henrique pôrto De carvaLho e benJamin 
gaLLotti

•	Sobrestadia de Armazenagem: uma Análise Ju-
rídica da Cobrança e da Atuação Regulatória da 
Antaq sobre a Demurrage de Contêiner ..........54/35

H

henrique santos costa De souza

•	The Maritime Cyber-pirates: Risks and Solutions
 .......................................................................49/43

I

ibama

•	 Ibama – autuação de terceiro – contrato de 
fretamento da embarcação – julgamento de 
procedência – fumus boni juris – periculum 
in mora .............................................. 50/3639, 194

icms

•	A Inconstitucionalidade da Cobrança do 
ICMS em Leilões de Bens Não Considerados
Mercadorias (Fernando Neves) .......................52/97

•	Ente Competente para a Cobrança do ICMS-
-Importação: Pressupostos de Caracterização da
Importação Indireta (Solon Sehn) ..................52/226

•	 ICMS – importação – embarcação – admissão 
temporária – leasing internacional – ausência 
de transferência de titularidade do bem – ine-
xistência do fato gerador do tributo – precedente 
STF .................................................... 54/3900, 179

•	 ICMS – pretensão de exclusão do regime espe-
cial ex officio – inadmissibilidade – imposição 
acautelatória e profilática – legalidade – inteli-
gência do art. 71 da Lei Estadual nº 6.374/1989 
– arts. 492 e 489 do RICMS/2000 – incons-
titucionalidade – ausência  ................ 51/3709, 199

•	 ICMS – suspensão de exigibilidade – desemba-
raço aduaneiro – contrato de afretamento de 
embarcação – regime de admissão temporária 
– Repetro – não incidência – fato gerador não
configurado ....................................... 50/3640, 195

•	 Isenção de ICMS sobre contrato de afretamento de 
embarcação em regime de admissão temporária 
– Repetro – operação de arrendamento mercantil 
internacional – não incidência ........... 51/3717, 204

igor zaneLLa anDraDe campos e ingriD zaneLLa 
anDraDe campo

•	A Regulação de Avaria Grossa: Aspectos Proces-
suais e a Atuação do Tribunal Marítimo..........54/74

impenhorabiLiDaDe reconheciDa

•	 Impenhorabilidade reconhecida – embarcações 
– pesca profissional – registro de contribuições no 
RGPS – ausência – possibilidade ....... 54/3901, 179

importação

•	Comentários sobre a IN RFB 1.861/2018 – Im-
portação por Encomenda e Importação por Con-
ta e Ordem de Terceiros (Carlos Eduardo Garcia
Ashikaga) ......................................................51/105

•	 Importação – base de cálculo – valor aduaneiro 
– despesas incorridas após a chegada ao porto –  
art. 8º do Acordo de Valoração Aduaneira – De-
creto nº 6.759/2009 – IN SRF 327/2007 – ilegali-
dade – repetição do indébito tributário 49/3574, 186

•	 Importação – base de cálculo – valor aduaneiro 
– despesas de capatazia – inclusão – impossibi-
lidade – art. 4º, § 3º, da IN/SRF 327/2003 – ile-
galidade – direito à compensação – declaração
– precedentes .................................... 52/3788, 194

•	 Importação – regime especial – drawback-sus-
pensão – incidência de multa e juros moratórios
– termo inicial ................................... 52/3789, 195

•	 Importação – subfaturamento de preços – Porto
de Itajaí/SC – Operação “Nebulosa” .. 49/3575, 186

•	 Importação – tributos – prequestionamento 
implícito – art. 535, II do CPC/1973 – ausên-
cia de violação – drawback-suspensão – na-
tureza jurídica de causa de exclusão de cré-
dito tributário – incidência de multa e juros 
– afastamento .................................... 51/3710, 199

•	 Importação por conta e ordem de terceiros – imu-
nidade – adquirente – impossibilidade – previsão 
normativa – ausência ......................... 52/3790, 196

•	 Importação por conta e ordem de terceiros – im-
portação por encomenda – importação por conta 
própria – requisitos ............................ 51/3711, 201

•	Processual civil e tributário. Importação de 
bens. Inclusão do serviço de capatazia no valor 
aduaneiro. afronta ao princípio da legalidade 
tributária. Compensação. Cabimento (TRF 5ª R.)
 .......................................................... 54/3875, 148

importação De mercaDorias

•	 Importação de mercadorias – desembaraço adu-
aneiro – auto de infração – pena de perdimento de
mercadoria – sentença – manutenção 54/3902, 180

imposto De importação

•	 Imposto de importação – base de cálculo – va-
lor aduaneiro – capatazia – inclusão – impos-
sibilidade – art. 4º, § 3º, da IN/SRF 327/2003 –
ilegalidade ......................................... 52/3791, 197

•	 Imposto de importação – base de cálculo – des-
pesas com carga, descarga e capatazia – inclusão
 .......................................................... 50/3641, 195
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•	 Imposto de importação – despesas com carga, 
descarga e capatazia – inclusão na base de cálcu-
lo – Instrução Normativa SRF nº 327/2003 – lega-
lidade ................................................ 50/3642, 195

•	 Imposto de importação – redução de alíquota 
– requisitos – auto de infração – triangulação co-
mercial – país não integrante da Aladi – pedido –
procedência ....................................... 54/3903, 181

imposto De importação (ipi)

•	 Imposto de Importação (IPI) – Cofins-Importação 
– PIS-Importação – valor aduaneiro – gastos com 
manuseio e descarga de mercadorias – compensa-
ção – legitimidade passiva ................. 49/3576, 187

•	 Imposto de importação – despesas de armazena-
mento – serviços de capatazia – impossibilidade 
– compensação – apelação – não provimento
 .......................................................... 49/3577, 187

in 27/1998

•	 Instrução Normativa nº 27, de 2 de dezembro de
1998 ...............................................................51/66

incoterms

•	 Incoterms – termos padronizados – freight collect  
– frete – pagamento no porto de destino pelo im-
portador – provas  .............................. 50/3643, 197

inDenização

•	 Indenização – perseguição – diretor financeiro 
– Codesp – contrato de arrendamento de termi-
nal –exercício regular de direito – comprovação
 .......................................................... 51/3712, 201

infraestrutura

•	 Infraestrutura portuária – utilização – tarifa – uti-
lização efetiva – inexistência de critérios – exi-
gibilidade – suspensão ....................... 53/3851, 173

ingriD zaneLLa e carLos harten

•	Pirataria Marítima: Riscos Cobertos pelo
Segurador? ........................................................49/9

ingriD zaneLLa anDraDe campos e freDerico 
moreira aLcântara De siqueira

•	Os Limites da Responsabilidade do Agente Ma-
rítimo à Luz do Agravo em Recurso Especial
nº 664734/PR  ................................................52/47

ingriD zaneLLa anDraDe campos e igor zaneLLa 
anDraDe campos

•	A Regulação de Avaria Grossa: Aspectos Pro-
cessuais e a Atuação do Tribunal Marítimo.....54/74

ipi

•	 IPI – desembaraço aduaneiro – incidência – ven-
da das mercadorias – nova incidência – possi-
bilidade ............................................. 54/3904, 181

•	 IPI – importação – vinculação – lançamento 
de ofício – valor pago mediante parcelamen-
to – parcelas – crédito – prazo prescricional
 .......................................................... 52/3792, 198

•	 IPI – importação por conta e ordem de tercei-
ros – saída de mercadoria do estabelecimento 
importador por conta e ordem de terceiros para 
o estabelecimento do adquirente – base de
cálculo do IPI – ICMS devido ............. 51/3713, 201

•	 IPI isenção – Zona Franca de Manaus – produ-
tos nacionalizados –  isenção do IPI, prevista no  
art. 81, inciso III, do Ripi/2010 – crédito – anu-
lação ................................................. 51/3714, 202

•	 IPI – isenção – suspensão – crédito – anulação – 
Amazônia Ocidental – remessa – produto nacio-
nalizado ............................................ 50/3644, 198

•	 IPI – revenda de produtos de procedência es-
trangeira – incidência – fato gerador – art. 46, II, 
c/c art. 51, parágrafo único do CTN – apelação –
desprovimento ................................... 52/3793, 198

iptu

•	 IPTU – execução fiscal – Companhia de Nave-
gação Lloyd Brasileiro – Lei nº 9.617/1998 – su-
cessão legal da União – nulidade da citação –  
arts. 12 e 35 da LC 73/1993 – inobservância – re-
curso improvido ................................ 52/3794, 200

•	 IPTU – precedentes firmados – suposta ofensa – 
inocorrência – ausência de teratologia na deci-
são reclamada – não exaurimento das instâncias 
recursais na origem – inviabilidade .... 51/3715, 203

•	 IPTU e taxa de coleta e remoção de lixo – ins-
talações portuárias – imóvel utilizado pela Co-
desp – afastamento – imunidade recíproca não 
se estende à empresa privada arrendatária de 
imóvel público ela exploradora de atividade 
econômica com fins lucrativos .......... 49/3578, 190

irpJ

•	 IRPJ – preços de transferência – cálculo do preço 
– parâmetro – método Pecex – ajustes relativos 
à tarifa de importação ........................ 51/3716, 203

isabeLLa genú faria

•	A Poluição Atmosférica Causada por Navios e os 
Impactos das Regulamentações da IMO a Partir
de 2020 ..........................................................53/66

issqn

•	 ISSQN – atividades sujeitas à THC2 – relação ju-
rídico-tributária – inexistência ........... 52/3795, 201

•	 ISSQN – imunidade tributária – exportação de 
serviços – não caracterização – serviço executa-
do dentro do território nacional – art. 2º, parágrafo 
único, da LC 116/2003 – aplicação – precedentes 
– agravo interno – desprovimento ...... 54/3905, 182
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•	 ISSQN – Municípios de Macaé e do Rio de Ja-
neiro – bitributação – prestação de serviço de 
colocação de pessoal próprio em embarcações 
de terceiros – local em que o serviço é efetiva-
mente prestado – lugar da unidade econômica
da empresa  ....................................... 51/3718, 204

J

Jeová costa Lima neto e Larry John rabb 
carvaLho

•	Segurança Jurídica para o Exportador de 
Commodities ................................................51/222

Jonas soares Dos santos fiLho 

•	A Justiça Distributiva e a Teoria das Essential 
Facilities na Questão da Infraestrutura Portuária
 .......................................................................52/72

José carLos higa De freitas, catarina zumerLe e 
renata saraiva

•	Decreto nº 10.025/2019: um Passo Importante 
para a Consolidação da Arbitragem nos Contratos 
Administrativos .............................................54/206

Jose carLos higa De freitas, thiago testini De 
meLLo miLLer e aLine bayer Da siLva

•	Privatização dos Portos: Qual a Modelagem Institu-
cional Ideal? ...................................................51/17

Justiça

•	A Justiça Distributiva e a Teoria das Essential  
Facilities na Questão da Infraestrutura Portuária 
(Jonas Soares dos Santos Filho) .......................52/72

K

keLLy g. martareLLo, gLeisa schreiner e rebeca 
ayres

•	A Lei Complementar nº 160/2017 e o Convênio 
nº 190/2017 – A Guerra Fiscal e a Reinstituição
de Incentivos Fiscais na Importação ..................53/9

l

Lançamento por erro De cLassificação

•	Lançamento por erro de classificação – conten-
cioso – decisão administrativa – enquadramento 
em código novo – importador – infração por clas-
sificação indevida – imputação – possibilidade
 .......................................................... 50/3645, 198

Larry John rabb carvaLho e Jeová costa Lima 
neto

•	Segurança Jurídica para o Exportador de
Commodities ................................................51/222

Liberação De mercaDoria em contêiner

•	Liberação de mercadoria em contêiner – caução – 
tabela pública de serviços – Antaq – valor integral 
do débito – necessidade  ................... 54/3906, 183

Licença De centro LogÍstico e inDustriaL aDua-
neiro (cLia)

•	Licença de Centro Logístico e Industrial Adu-
aneiro (Clia) – vigência da MP 612/2013 – tu-
tela provisória de urgência – condições para o 
início do funcionamento do Clia ....... 49/3579, 190

Licitação

•	Licitação – área STS20 no Porto de Santos – atra-
so injustificado – processo apartado – análise 
das audiências dos responsáveis – argumentos 
apresentados – elisão das irregularidades – su-
ficiência – rejeição das razões de justificativa 
– multa – apensamento ao TC 011.765/1999-2
 .......................................................... 53/3852, 174

Lucas rênio Da siLva

•	OGMOs: Reflexões Quanto ao Papel Dessas Enti-
dades no Processo Histórico-Social de Transição 
do Trabalho Portuário e sobre a  Responsabilida-
de Solidária Direta e Invertida Acarretada pelo 
Artigo 33, § 2º, da Lei nº 12.815/2013 ..........49/102

Luiz henrique p. De oLiveira, aLexanDro aLves 
ferreira e Werner braun rizk 

•	Transportadores Internacionais e Seus Agen-
tes: uma Breve Análise das Relações Havidas 
entre Esses Sujeitos .........................................52/31

M

maiqueL ângeLo DezorDi Wermuth e rafaeLa 
correa

•	O Direito Internacional em Face da Pirataria em 
Alto-Mar: uma Perspectiva Crítica ..................50/86

manDaDo De segurança

•	Administrativo. Processo civil. Mandado de segu-
rança. Apelação. Remessa necessária. incompa-
tibilidade. Art. 28, inciso V, da Lei nº 8.906/1994. 
Guarda portuá ria. Atividade consistente em
poder de polícia (TRF 1ª R.) ............... 52/3754, 118

•	Mandado de segurança. Tributário. Imposto 
de importação. IPI. PIS e Cofins – Importação. 
Base de cálculo. Valor aduaneiro. Inclusão de 
despesas de capatazia. Impossibilidade. Ile-
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galidade do art. 4º, § 3º, da IN SRF 327/2003. 
Comprovação da condição de credora tributá-
ria. Reconhecimento do direito à restituição/
compensação pela via administrativa (TRF 3ª R.)
 .......................................................... 52/3756, 141

marca ippc (internationaL pLant protection 
convention)

•	Marca IPPC (International Plant Protection Con-
vention) – pallets de madeira – ausência – deter-
minação de retorno ao porto de origem – inci-
neração afastada – risco de contaminação – IN 
32/2015-Mapa – fato consumado ...... 49/3580, 192

marine insurance act

•	O Novo Marine Insurance Act de 2015 e as 
Possíveis Influências na Interpretação do Códi-
go Comercial Brasileiro (Flora Gaspar e Rachel 
Freixo) ............................................................54/61

marinha Do brasiL

•	Marinha do Brasil – marinheiro sem estabilidade 
– ato de licenciamento – anulação – reintegração
ao serviço ativo – dano moral ............ 49/3581, 193

mário povia

•	Gestão dos Portos Organizados ........................51/9

marÍtimo

•	Marítimo – aposentadoria especial – concessão – 
agentes nocivos – possibilidade ......... 52/3796, 201

maxWeeL suLÍvan Durigon meneghini

•	Contratação de Trabalhadores Portuários com 
Vínculo Empregatício – Exclusividade x Priori-
dade dos Avulsos Registrados no OGMO – No-
vos Precedentes Jurisprudenciais ....................51/77

mercaDoria

•	Mercadoria – pena de perdimento – fraude 
– propriedade – auto de infração – termo de 
apreensão e guarda fiscal – endosso posterior à 
apreensão – pena de perdimento independe do 
início do despacho aduaneiro – frete no conhe-
cimento de transporte – pagamento antecipado
 .......................................................... 49/3582, 194

•	Mercadoria de passagem a bordo sem manifesto 
– Siscomex – ausência de declaração – container 
– apreensão – infração administrativa – intenção 
do agente – ausência – pena de perdimento –
afastamento ....................................... 51/3720, 205

•	Mercadoria importada – nomenclatura comum 
do Mercosul – reclassificação – pagamento de 
diferenças tributárias – retenção – ilegalidade 
– despesas de armazenagem e demurrage – res-
sarcimento ......................................... 51/3721, 208

muLta

•	Apelação. Multa aduaneira. Responsabilidade 
do agente desconsolidador. Auto de infração 
corretamente lavrado. Valor da multa fixado 
dentro dos parâmetros legais. Obrigação aces-
sória. Inaplicabilidade da denúncia espontânea. 
Recurso improvido (TRF 2ª R.) ........... 51/3677, 138

•	Decisão (TRF 1ª R.) ............................ 51/3676, 135

•	Motivação do Ato de Fiscalização Trabalhista 
Portuária e os Critérios de Gradação da Multa
(Felipe Barbosa de Menezes) ..........................53/53

muLta aDministrativa

•	Multa administrativa – anulatória – art. 107, in-
ciso IV, alínea e, do Decreto-Lei nº 37/1966 – in-
formação – prestação dentro do prazo – pedido 
posterior de retificação – multa – aplicabilidade 
– Cosit nº 02 da Coordenação-Geral de Tribu-
tação da Receita Federal .................... 49/3583, 194

N

natasha Lage De oLiveira frança

•	O Ambiente de Insegurança Jurídica, o Princípio 
da Causalidade e os Honorários de Sucumbência
 .....................................................................51/228

navio

•	Navio – paralisação – direito privado – ação cau-
telar – caução – liquidação – perdas e danos –
levantamento – impossibilidade ......... 50/3646, 199

•	Navio – penhora – situação de desmanche – 
execução – cautelar – dever de abstenção do 
proprietário de promover novas intervenções
 .......................................................... 50/3647, 199

o

obrigação acessória

•	Direito processual e tributário. Prestação de infor-
mações fora do prazo. Dever de informar. obriga- 
ção acessória. Multa. Artigo 107, VII, g do Decre- 
to-Lei 37/1966. Possibilidade. Apelação provida
(TRF 1ª R.) ......................................... 49/3545, 119

ogmos

•	OGMOs: Reflexões Quanto ao Papel Dessas En-
tidades no Processo Histórico-Social de Transi-
ção do Trabalho Portuário e sobre a  Responsa-
bilidade Solidária Direta e Invertida Acarretada 
pelo Artigo 33, § 2º, da Lei nº 12.815/2013 (Lucas
Rênio da Silva) ..............................................49/102
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operação arcanus

•	Operação Arcanus – Anvisa – Porto do Rio de Ja-
neiro – Certificado de Isenção de Controle Sani-
tário de Bordo (CICSB) – Certificado de Controle 
Sanitário de Bordo (CCSB) – a emissão fraudulen-
ta de certificados de inspeção sanitária para em-
barcações .......................................... 49/3584, 196

operação portuária

•	Operação portuária – serviços – notas fiscais – 
depósitos feitos em consignação – competência 
tributária – local onde a operação for executada 
– esclarecimentos – fase de liquidação da sen-
tença – possibilidade ......................... 52/3797, 203

operaDor portuário

•	Operador portuário – renovação do certificado 
– presença de empresa pública federal no polo 
passivo – fato superveniente – Justiça Estadual 
– incompetência ................................ 53/3853, 175

•	Operadora portuária – içamento de pá eólica – 
acidente – capatazes fornecidos pelo órgão gestor 
de mão de obra – responsabilidade civil – afasta-
mento – impossibilidade .................... 53/3854, 175

p

parametrização

•	Parametrização da DI – despacho aduaneiro – 
prosseguimento – excesso de prazo – despesas 
de armazenagem e demurrage – indenização
 .......................................................... 51/3722, 208

pauLo henrique cremoneze 

•	A Responsabilidade Civil Solidária Ou Subsidiá-
ria dos P&I Clubs pelos Danos e Prejuízos Cau-
sados por Seus Associados (Armadores): Fontes
Normativas .....................................................49/84

•	Direito do Seguro e Direito Marítimo: o Segura-
dor em Juízo, a Sub-Rogação e o Ressarcimento 
Pleno, Segundo o Artigo 786 do Código Civil e 
a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal
 .......................................................................52/89

•	The New Code of Civil Procedure And Trans-
port Law The Non-Application of the Rules 
Concerning the Foreign Jurisdiction Chosen 
by Contracting Parties and/or the Arbitration 
Regarding International Contracts to Transport 
sea and Air Cargos ........................................51/112

peDro henrique soares

•	Regulação de Tarifas de Serviços Públicos Autori-
zados: a Classificação de Mercados e a Análise de 
Justa Causa para a Repressão de Preços Abusivos
 .......................................................................49/67

perDimento

•	Perdimento – carga transportada a granel – ex-
cesso – mapa de rateio ...................... 50/3648, 200

perDimento De bens

•	Tributário e administrativo. perdimento de bens. 
transporte de mercadorias na Zona Franca de  
Manaus. Porto não autorizado pela Receita 
Federal. Perdimento das mercadorias. Impossi-
bilidade. Lei 9.611/98. Precedente do Superior 
Tribunal de Justiça (TRF 1ª R.) ...............54/3871, 94

operaDor portuário

•	Operador portuário – cobrança – terminal retro-
portuário alfandegado – monitoramento e ener-
gização de contêineres refrigerados – possibi-
lidade ................................................ 54/3907, 183

paLLets

•	Pallets – suporte de madeira – importação – 
marca de tratamento fitossanitário – ausência 
– determinação de retorno ao porto de origem –
incineração – discricionariedade ....... 54/3908, 183

pesca

•	Pesca – rede de arrasto – proibição – Lei Estadual  
nº 15.233/2018 – 12 milhas náuticas da faixa 
marítima da zona costeira – declaração de in-
constitucionalidade – via imprópria ... 52/3798, 204

•	Pesca – crime ambiental – art. 34, parágrafo úni-
co, inciso II, da Lei nº 9.605/1998 – materialida-
de e autoria – comprovação – recurso – não pro-
vimento ............................................. 49/3585, 199

•	Pesca – utilização de método não permitido 
– responsabilidade administrativa ambiental – 
natureza subjetiva .............................. 50/3649, 200

•	Pesca irregular – dano ambiental – termo de 
embargo de atividade pesqueira – medida cau-
telar – cessação das atividades da embarcação 
– legalidade e proporcionalidade – manutenção 
do embargo ....................................... 53/3855, 176

pescaDor

•	Pescador profissional – previdenciário – possi-
bilidade de cumulação da contagem diferen-
ciada do ano marítimo com o reconhecimen-
to da especialidade do labor – aposentadoria 
especial ............................................. 51/3723, 209

pirataria

•	O Direito Internacional em Face da Pirataria 
em Alto-Mar: uma Perspectiva Crítica (Maiquel
Ângelo Dezordi Wermuth e Rafaela Correa) ...50/86

pirataria: tipificação, riscos e soLuções

•	A Tipificação da Pirataria Marítima Internacional 
Como Crime Contra a Humanidade e a Aplicação  
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do Estatuto de Roma (Bárbara Mourão Sachett)
 .......................................................................49/25

•	MSC.1/Circ.1406/Rev.3 – 12 June 2015 – 
Revised Interim Recommendations for Flag 
States Regarding – The Use of Privately Con-
tracted Armed Security Personnel on Board 
Ships in the High Risk Area .............................49/55

•	MSC 98/23/Add.1 – Annex 10, page 1 – Annex 
10 – Resolution MSC.428(98) (adopted on 16 
June 2017) – Maritime Cyber Risk Management 
In Safety Management Systems .......................49/59

•	MSC-FAL.1/Circ.3 – 5 July 2017 – Guidelines on 
Maritime Cyber Risk Management ..................49/61

•	Pirataria Marítima: Riscos Cobertos pelo Segura-
dor? (Ingrid Zanella e Carlos Harten) ................49/9

•	The Maritime Cyber-pirates: Risks and Solutions
(Henrique Santos Costa de Souza) ..................49/43

pis

•	PIS e Cofins – Lei nº 11.033/2004 – art. 17 – PIS 
e Cofins – direito ao creditamento – operações 
beneficiadas com a alíquota zero ...... 51/3724, 209

•	PIS e Cofins – sistema monofásico – apro-
veitamento de créditos – possibilidade – Lei  
nº 11.033/2004 – Reporto – empresas não vin-
culadas ao regime – extensão – cabimento –
precedentes ....................................... 51/3725, 210

pis e cofins

•	PIS e Cofins – Imposto de Importação (IPI) – inci-
dência – material destinado ao emprego na cons-
trução de embarcações registradas no Registro 
Especial Brasileiro (REB) .................... 54/3909, 184

•	PIS e Cofins – não cumulatividade – vendas 
com alíquota zero – regime monofásico – credi-
tamento – vedação – princípio da especialidade
 .......................................................... 54/3910, 184

•	PIS e Cofins – Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 
– regime não cumulativo – aquisição de produ-
tos sujeitos à alíquota zero – creditamento – im-
possibilidade – art. 17 da Lei nº 11.033/2004 
– inaplicabilidade .............................. 49/3586, 199

•	PIS e Cofins – tributação pelo sistema mono-
fásico – aproveitamento de créditos – possibi-
lidade – benefício fiscal – Lei nº 11.033/2004 
– regime do “Reporto” – empresas não vincu-
ladas a esse regime – extensão – cabimento –
precedentes ....................................... 49/3587, 200

•	PIS e Cofins não cumulativos – tributação mono-
fásica – comerciantes sujeitos à alíquota zero – 
direito ao creditamento ...................... 50/3650, 200

pis-importação

•	Tributário e processual civil. Remessa oficial e 
apelações a desafiar sentença que em ação or-
dinária, julgou procedentes os pedidos, para: 
1) declarar o direito de a parte autora recolher 

o PIS-Importação e a cofins-importação, com 
exclusão das respectivas bases de cálculo do 
ICMS e do valor das próprias contribuições e; 
2) Deferir a restituição/compensação tributária 
dos valores indevidamente recolhidos, salvo as 
parcelas anteriores a 15 de outubro de 2009, 
alcançadas pela prescrição quinquenal, devida-
mente corrigidos pela Selic, nos moldes da Lei  
nº 9.250/1995, observados os termos do art. 170-a  
do Código Tributário nacional, e por fim; 3) con-
denar a parte ré ao pagamento de custas e dos 
honorários advocatícios, fixados em cinco mil re-
ais, a teor do art. 20, § 4º, do código de processo
civil (TRF 5ª R.) .................................. 50/3614, 163

poLuição

•	A Poluição Atmosférica Causada por Navios e os 
Impactos das Regulamentações da IMO a Partir
de 2020 (Isabella Genú Faria) .........................53/66

portaria

•	Portaria nº 530, de 13 de agosto de 2019 .....54/219

porto De itaguaÍ

•	Porto de Itaguaí – retenção – contêineres – 
NVOCC – devolução – impossibilidade – ope-
radora portuá-ria – Receita Federal – desunitiza-
ção – responsabilidade  ..................... 54/3911, 185

•	Porto de Itaguaí/Sepetiba – autoridade por-
tuária – Terminal do Carvão (Tecar) – uso de 
terminal – terceiro não arrendatário – cota mí-
nima – leilão público privado – terceiros não 
vencedores – proibição de acesso – ofensa ao 
livre mercado – reconhecimento ....... 54/3912, 187

porto chibatão

•	Porto Chibatão – desmoronamento – queda de
contêineres em rio ............................. 52/3799, 205

•	Porto Chibatão – desmoronamento – respon-
sabilidade civil – queda de contêineres em rio 
– operador portuário – prestação dos serviços – 
falha –  prescrição trimestral – inaplicabilidade
 .......................................................... 50/3651, 201

porto De itaJaÍ

•	Porto de Itajaí – ação de indenização – avarias em 
mercadorias dentro de container – legitimidade
passiva – competência ....................... 50/3652, 202

porto De mucuripe

•	Porto de Mucuripe – terreno de Marinha – taxas 
de foro e ocupação – entidade de esporte náuti-
co – Decreto-Lei nº 3.438/1941 – isenção – ca-
bimento – título de aforamento – per relationem 
– recurso improvido ........................... 53/3856, 176
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porto De suape

•	Porto de Suape – taxa de ocupação – invalidade 
do título executivo – extinção da execução fiscal 
– reforma da sentença ........................ 53/3857, 178

porto Do rio granDe

•	Porto do Rio Grande – plano de desenvolvi-
mento e zoneamento – pagamento ao municí-
pio – falta de interesse superveniente – nulidade 
já declarada pela Antaq ..................... 49/3588, 201

porto organizaDo

•	Porto organizado – instalação portuária – explo-
ração indireta – ato coator de autoridade que atua 
por delegação do ente público – mandado de 
segurança – competência .................. 52/3800, 206

portobrás

•	Portobrás – empregados – transferência – Co-
dern – condição de servidores estatutários – re-
conhecimento – prescrição do fundo de direito
 .......................................................... 51/3726, 210

portos brasiLeiros

•	Breve Análise Prospectiva do Panorama Regu-
latório dos Portos Brasileiros (Raphael Cruzeiro
Carpes) ...........................................................50/60

portuário

•	Contratação de Trabalhadores Portuários com 
Vínculo Empregatício – Exclusividade x Prio-
ridade dos Avulsos Registrados no OGMO – 
Novos Precedentes Jurisprudenciais (Maxweel 
Sulívan Durigon Meneghini) ...........................51/77

•	Portuário – acidente do trabalho – nexo cau-
sal – laudo conclusivo – capacidade labora-
tiva – auxílio-acidente devido – juros de mora
devidos .............................................. 54/3913, 188

praticagem

•	Praticagem – cobrança – tabela do Sindinave/
RS – aplicabilidade – art. 14, caput e parágrafo 
único, inciso II, da Lei nº 9.537/1991 – autori-
dade portuária – fixação do preço – praticagem 
– serviço essencial – paralisação – inocorrência
 .......................................................... 53/3858, 179

•	Praticagem – honorários – cobrança – exibição 
de documentos – diários de navegação – faturas 
de atendimento – pedido incidental – art. 398 
do CPC – aplicabilidade .................... 53/3859, 181

•	Praticagem – intervenção do Estado no domínio 
econômico – Decreto nº 7.680/2012 – fixa-
ção de preços pela autoridade marítima – re-
ajuste de preços via judicial – impossibilidade
 .......................................................... 52/3801, 206

•	Praticagem – fixação de preços máximos – ca-
ráter excepcional – intervenção permanente do 

estado no controle de preços – impossibilidade
 .......................................................... 51/3727, 211

•	Praticagem – Lagoa dos Patos – dissolução par-
cial de sociedade – pagamento de dividendos
 .......................................................... 54/3914, 188

•	Praticagem – nulidade de duplicadas – pretensão 
– controvérsia de natureza eminentemente pri-
vada – competência afeta às Turmas da Segunda
Seção do STJ  ..................................... 54/3915, 189

prestação De serviço

•	Prestação de serviço – obrigação de pagamento 
por estacionamento do navio no terminal a par-
tir de requisição da autoridade pública (Capita-
nia dos Portos) – desvio na emissão do título não 
reconhecido – validade do vínculo – devedores 
legitimados – reconhecimento ........... 51/3728, 211

•	Processual civil – Embargos de declaração – Exe-
cução de sentença – Ausência de manifestação 
sobre tese do agravante – Execução que extrapola 
os limites do título executivo – Omissão existente 
– Embargos providos (TRF 5ª R.) ........ 49/3549, 157

proceDimento aDuaneiro

•	Procedimento aduaneiro – habilitação de empre-
sa – fraude – indícios – mercadorias desembara-
çadas – bloqueio ............................... 49/3589, 201

r

racheL freixo e fLora gaspar

•	O Novo Marine Insurance Act de 2015 e as 
Possíveis Influências na Interpretação do Código
Comercial Brasileiro .......................................54/61

rafaeLa correa e maiqueL ângeLo DezorDi 
Wermuth

•	O Direito Internacional em Face da Pirataria em 
Alto-Mar: uma Perspectiva Crítica ..................50/86

raphaeL cruzeiro carpes

•	Breve Análise Prospectiva do Panorama Regulató-
rio dos Portos Brasileiros .................................50/60

rebeca ayres, keLLy g. martareLLo e gLeisa 
schreiner

•	A Lei Complementar nº 160/2017 e o Convênio 
nº 190/2017 – A Guerra Fiscal e a Reinstituição
de Incentivos Fiscais na Importação ..................53/9

recinto aLfanDegaDo

•	Recinto alfandegado – contêiner – mercado-
rias – extravio antes do despacho aduaneiro 

IG_RMP_2019_miolo.indd   28 09/01/2020   14:36:49



RDM – ÍNDICE GERAL (Vols. 49 a 54) ...................................................................................................................................................   29 

– imposto de importação, juros e multa – res-
ponsabilidade pelo pagamento – furto – culpa
in vigilando ....................................... 54/3916, 189

recof

•	Os Efeitos Práticos das Recentes Alterações às Re-
gras Aplicáveis ao Recof e ao Recof-Sped Trazi-
das pela Instrução Normativa RFB nº 1.904/2019 
(Fernando Pieri Leonardo e Carolina Corrêa
Rebelo) ...........................................................53/72

reDe ferroviária DesativaDa

•	Rede ferroviária desativada – faixa de domínio 
– área non aedificandi – construção – perigo 
de dano – ausência – reintegração de posse – 
demolição – irreversibilidade da medida – re-
quisitos legais não preenchidos ......... 50/3653, 202

regime

•	Regime de admissão temporária – Repetro – mul-
ta de 10% sobre o valor aduaneiro da embarca-
ção – afastamento – descabimento – segurança – 
denegação ......................................... 52/3803, 210

•	Regime aduaneiro especial – admissão tempo-
rária – utilização econômica – juros moratórios 
– IN RFB 1600/2015 – princípio da legalidade 
– não cabimento – prorrogação – legislação
vigente na admissão .......................... 52/3802, 208

•	Regime de origem Mercosul – investigação – 
certificados – desqualificação – tratamento ta-
rifário preferencial – exclusão ............ 52/3804, 211

•	Regimes aduaneiros – depósito especial – ha-
bilitação – subsidiária ou representante de 
fabricante estrangeiro – partes, peças, compo-
nentes e materiais de reposição ou manutenção 
– possibilidades  ................................ 52/3805, 212

regime aDuaneiro

•	Processual civil. Tributário. Agravo interno. 
Decisão monocrática. Regime aduaneiro de 
admissão temporária. embarcação importada. 
Incidência de IPI proporcional ao tempo de 
permanência do bem em território nacional. 
Recurso improvido (TRF 2ª R.) ........... 50/3611, 127

regime De aDmissão temporária

•	Regime de admissão temporária – prorrogação 
– incidência de juros moratórios – instrução nor-
mativa vigente à época de concessão do regime 
aduaneiro .......................................... 54/3918, 191

regimes aDuaneiros

•	Regimes Aduaneiros – valor aduaneiro – exporta-
ção temporária – aperfeiçoamento passivo para
cálculo da dedução de tributos .......... 51/3729, 213

registro Das cargas

•	Registro das cargas para desembarque – pres-
tação de informação – denúncia espontânea – 
inocorrência – multa – validade ......... 51/3730, 213

reguLação De tarifas De serviços púbLicos 
autorizaDos

•	Regulação de Tarifas de Serviços Públicos Auto-
rizados: a Classificação de Mercados e a Análise 
de Justa Causa para a Repressão de Preços Abu-
sivos (Pedro Henrique Soares) .........................49/67

renata gomes De aLbuquerque sá

•	A PEC 45/2019 e a Tributação Aduaneira no Brasil
 .....................................................................53/187

renata saraiva, catarina zumerLe e José carLos 
higa De freitas

•	Decreto nº 10.025/2019: um Passo Impor-
tante para a Consolidação da Arbitragem nos 
Contratos Administrativos .............................54/206

reguLação

•	A Regulação de Avaria Grossa: Aspectos Proces-
suais e a Atuação do Tribunal Marítimo (Ingrid 
Zanella Andrade Campos e Igor Zanella Andrade
Campos) .........................................................54/74

renovação

•	Renovação – concessão – Autorização de Fun-
cionamento da Empresa (AFE) – agenciamento 
de embarcações – autorização expirada – auto de
infração – regularidade ...................... 54/3917, 190

repetro

•	Repetro – débito fiscal – anulatória – peças e 
partes – embarcação – bens singularmente con-
siderados – mudança de beneficiário do regime 
– anuência do anterior – baixa de seu termo 
de responsabilidade – novo termo – recurso 
desprovido – precedente .................... 51/3731, 214

•	Repetro – pedido de prorrogação de prazo – 
indeferimento – regime – descaracterização – 
incidência de tributos – desamparo – tributos 
devidos – tempo em permanência no país – 
proporção .......................................... 50/3654, 203

responsabiLiDaDe civiL

•	A Responsabilidade Civil Solidária Ou Subsidiá-
ria dos P&I Clubs pelos Danos e Prejuízos Cau-
sados por Seus Associados (Armadores): Fon-
tes Normativas (Paulo Henrique Cremoneze)
 .......................................................................49/84

roDrigo LeonarDo De meLo santos

•	 Inexigibilidade de Licitação na Cessão de Uso do 
Espaço Físico em Águas Públicas para a Implan-
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tação de Instalações Portuárias sob Regime de
Autorização ......................................................54/9

S

seguraDor

•	Direito do Seguro e Direito Marítimo: o Segurador 
em Juízo, a Sub-Rogação e o Ressarcimento Ple-
no, Segundo o Artigo 786 do Código Civil e a Sú-
mula nº 188 do Supremo Tribunal Federal (Paulo
Henrique Cremoneze) ....................................52/89

seguraDora

•	Seguradora – ação regressiva – transporte marí-
timo – cláusula de eleição de foro estrangeiro – 
inadmissibilidade ............................... 54/3919, 192

•	Seguradora – ação ressarcitória – desembarque 
de mercadoria – içamento – dano – operador 
portuário – responsabilidade objetiva – mau 
acondicionamento da mercadoria – ressalva –
prova pericial – ausência ................... 50/3655, 203

seguro

•	Seguro – ação de regresso – transporte maríti-
mo – agente desconsolidador – ilegitimidade 
passiva – afastamento – responsabilidade civil –
avarias – laudo unilateral ................... 54/3920, 192

sentença

•	Processual civil. Tributário. Cumprimento de 
sentença. RE 579.431/RS. Juros de mora entre 
a data dos cálculos e a expedição do precató-
rio. Incidência. Apelação provida. (TRF 3ª R.)
 .......................................................... 51/3678, 146

sérgio ferrari

•	Responsabilidade Solidária dos Agentes Marítimos 
e a Atuação da ABDM na ADIn 5431 ...............52/9

serviço De apoio marÍtimo

•	Serviço de apoio marítimo – ação de consigna-
ção em pagamento – ISSQN – competente o mu-
nicípio do estabelecimento prestador – prece-
dente ................................................. 54/3921, 193

serviço De praticagem

•	Serviço de praticagem – autoridade maríti-
ma – fixação de preços – possibilidade excep-
cional – hipótese de interrupção na prestação 
do serviço .......................................... 52/3806, 212

serviço portuário

•	Serviço portuário – nota fiscal – disponibiliza-
ção de berço – atracação de navio – declaratória 
de inexistência de débito – improcedência – op-
ção pelo porto público não comunicada ao ter-
minal portuário .................................. 53/3860, 182

•	Serviços portuários – auditoria – pontos de inefi-
ciência – aumento de custo e de tempo no trâmite 
da carga – oportunidades de melhoria – recomen-
dações – determinações – pedido de reexame 
– não provimento .............................. 53/3861, 183

•	Serviços portuários – SSE – THC2 – interesse 
da Antaq – inocorrência – cobrança – legalida-
de – inabusividade – acolhimento – Resolução  
nº 2.389/2012-Antaq – opção regulatória – bis in 
idem – inocorrência – decisões administrativas do 
Cade anuladas pela Justiça Federal .... 53/3862, 184

serviDor púbLico

•	Servidor público – auditor fiscal da Receita Fede-
ral – exercício da atividade privada – praticagem 
– Lei nº 12.813/2013 – conflito de interesse –
Portaria RFB nº 444/2015 .................. 53/3863, 186

siscomex

•	Siscomex – multa – prestação de informações 
intempestiva – instituto da denúncia espontânea 
– inaplicabilidade – existência de boa-fé – irrele-
vância ................................................ 51/3732, 216

•	Siscomex – radar – suspensão da habilitação 
– legalidade – violação do contraditório e da 
ampla defesa – inocorrência – preservação dos 
negócios realizados anteriormente à suspensão
 .......................................................... 54/3922, 193

•	Siscomex – taxa de utilização – Lei nº 9.716/1998 
– majoração – portaria – princípio constitucional 
da legalidade tributária – afronta – impossibili-
dade .................................................. 52/3807, 213

•	Siscomex – taxa de utilização – majoração 
– Portaria nº 257/2011 do Ministério da Fa-
zenda – afastamento – apelação – provimento
 .......................................................... 49/3590, 203

•	Siscomex – taxa de utilização – prescrição – com-
pensação/restituição – embargos de declaração –
acolhimento ...................................... 50/3656, 204

siscoserv

•	Siscoserv – obrigação acessória – descumprimento 
– multa – valor da operação .............. 52/3808, 214

•	Siscoserv – serviço de transporte internacional – 
informações – responsabilidade ......... 50/3657, 204

•	O “Siscoserv” Como Contributo para o Gargalo 
Burocrático Nacional (Alexandro Alves Ferreira)
 .....................................................................49/218

sobreestaDia De contêineres

•	Sobreestadia de contêineres – prazo prescricio-
nal quinquenal – precedentes – transporte marí-
timo unimodal – atraso comprovado – cobrança
devida ............................................... 50/3658, 205

•	Sobreestadia de contêiner – transporte ma-
rítimo unimodal – prescrição ânua prevista 
no art. 22 da Lei nº 9.611/1998 – inaplica-
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bilidade – precedentes – fato modificativo, 
impeditivo ou extintivo do direito da autora 
– ausência de provas – reexame de matéria fá-
tica e contratual dos autos – não provimento
 .......................................................... 50/3659, 206

soLon sehn 

•	Ente Competente para a Cobrança do ICMS-
-Importação: Pressupostos de Caracterização da
Impor tação Indireta .....................................52/226

•	Responsabilidade do Agente Marítimo na Le-
gislação Tributária e Aduaneira ....................50/216
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vimentação e armazenagem de granéis líquidos – 
período de 25 anos – dispensa do monitoramento 
da recomendação – § 2º do art. 17 da Resolução 
TCU nº 315/2020 – arquivamento ..... 59/4234, 182

•	Arrendamento portuário – obrigações finan-
ceiras – inadimplemento – sentença arbitral 
constitutiva de débito – título executivo judi-
cial – desfazimento do patrimônio das deve-
doras – indícios – indisponibilidade de bens
– decretação ...................................... 58/4167, 181

ativiDaDe pesqueira

•	Atividade pesqueira – habilitação – óleo diesel 
– ICMS – subsídio – inconsistências cadastrais – 
Sistema Informatizado do Registro Geral da Ativi-
dade Pesqueira (SISRGP) – Sistema de Subvenção 
ao Abastecimento do Diesel Pesqueiro (SSADP)
 .......................................................... 56/4042, 180

ativiDaDe portuária

•	Atividade portuária – armazenamento, manu-
seio e guarda de cargas – preço privado – contê-
iner – devolução – preço privado – pagamento –
necessidade ....................................... 55/3961, 177

autarquia

•	Autarquia que administra as atividades portuárias 
– extinção – transferência de recursos federais à 
conta única do Estado – ilegalidade ... 58/4168, 181

auto De infração

•	Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq) – Resolução nº 2389-Antaq – auto de in-
fração – validade ............................... 59/4226, 177

•	Auto de infração – anulação – multa – despachante 
aduaneiro – informações falsas – cobertura cam-
bial – tipicidade da conduta – dolo – apelação 
– improvimento ................................. 56/4043, 180

•	Tributário. Aduaneiro. Mandado de segurança. 
Peca. Instauração. Retenção da totalidade das 
mercadorias importadas. Legalidade. Lavratura 
de auto de infração. Pena de perdimento. Desuni-
tização de contêiner (TRF 4ª R.) ......... 57/4095, 133

B

baLsa

•	Balsa – transporte de pessoas – venda – preço in-
compatível – ação civil pública – navegabilidade – 
uso do bem público por particulares.. 57/4105, 158

•	Balsas – serviços de travessia de veículos – tem-
po de espera e o monitoramento – legislação 
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municipal – Constituição Estadual – afronta
 .......................................................... 57/4106, 158

beatriz giraLDez esquiveL gaLLotti beserra e  
aLexanDre moreira Lopes

•	A Medida Provisória nº 945/2020, a Conversão na 
Lei nº 14.047/2020 e os Aspectos de Relevância
 .......................................................................59/42

beatriz giraLDez esquiveL gaLLotti beserra e  
benJamin caLDas gaLLotti beserra

•	A Pandemia de 2020, Sua Influência nos Contra-
tos Administrativos de Infraestrutura e as Soluções 
Perseguidas pela Administração Pública .........57/39

benJamin caLDas gaLLotti beserra e  
beatriz giraLDez esquiveL gaLLotti beserra

•	A Pandemia de 2020, Sua Influência nos Contra-
tos Administrativos de Infraestrutura e as Soluções 
Perseguidas pela Administração Pública .........57/39

benJamin caLDas gaLLotti beserra e marcos 
pauLo bogossian

•	As Oportunidades Evolutivas Decorrentes das Cri-
ses (Marcos Paulo Bogossian e Benjamin Caldas 
Gallotti Beserra) ............................................58/223

bruno guerra neves Da cunha frota e francis-
vaL Dias menDes

•	A Interdependência das Definições de Políticas 
Públicas e uma Regulação Eficiente no Caso do
Setor Portuário ..................................................59/9

bruno tussi e ricarDo moisés De aLmeiDa 
pLatchek

•	Sujeição Passiva e Ativa do ICMS Importação: a 
Disponibilida de Jurídica do Produto Importado
Como Fator de Determinação ...........................55/9

c

cais

•	Cais Mauá – área não operacional – litígio – com-
petência – Justiça Federal – decisão agravada
– manutenção .................................... 55/3962, 177

capatazia

•	Capatazia – carga e descarga – portos e aeroportos – 
valor aduaneiro – compensação ........ 59/4236, 183

•	Capatazia – inclusão no valor aduaneiro – possi-
bilidade – apelação da União e reexame neces-
sário – provimento ............................. 59/4238, 184

•	Capatazia – inclusão no valor aduaneiro – possi-
bilidade – apelação – provimento ...... 59/4237, 183

•	Capatazia no valor aduaneiro – importação de 
bens – inclusão do serviço de legalidade do art. 4º, 
§ 3º, da IN SRF 327/2003 – entendimento firmado 
pelo STJ – recurso especial repetitivo . 59/4239, 185

capitania Dos portos

•	Capitania dos Portos – vistoria em embarcação – 
multas – irregularidades sanadas – liberação do 
veículo – Lei nº 9.537/1997 – Normam-07/DPC
 .......................................................... 56/4044, 181

carga

•	Carga – granel – rechego – direito à remuneração 
– período devido – contratação do exequente –
Resolução Sunamam nº 4.417/1974 .. 55/3963, 179

•	Carga – prestação de informação – denúncia 
espontânea – inocorrência – multa – validade
 .......................................................... 55/3964, 179

•	Carga a granel – excesso – pena de perdimento 
– inaplicabilidade – mapa de rateio – validade
 .......................................................... 55/3965, 180

caroLina corrêa rebeLo

•	A Retenção de Bens Importados Como Instru-
mento de Cobrança de Tributo no Curso do Pro-
cedimento de Despacho Aduaneiro: uma Análi-
se à Luz da Constituição Federal ........ 59/4286, 219

caroLine De Lima roDrigues, amanDa barros 
seabra, peDro auréLio azeveDo Lustosa e vitória 
costa Damasceno

•	Controle Externo sobre Prorrogações Anteci-
padas: o Caso da Malha Paulista Como Chave 
de Interpretação para Futuros Casos de Ar-
rendamento Portuário .....................................59/96

cDrJ

•	CDRJ – contas de Imposto Sobre Serviços (ISS) 
– possíveis irregularidades – valores infor-
mados – disparidades ........................ 58/4169, 182

cLáuDio augusto gonçaLves pereira

•	Subfaturamento e Subvaloração no Comércio Exte-
rior: Algumas Considerações Conceituais .......59/86

coDesp

•	Codesp – assembleia – ação anulatória – sistema 
de cobrança de movimentação de cargas – ilega-
lidade do novo sistema ...................... 56/4045, 181

•	Codesp – complementação – aposentadoria – 
legitimidade passiva da União – acordo coletivo 
– Decreto nº 56.420/1965 – prescrição do fundo 
do direito – art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 – 
aplicação  .......................................... 59/4240, 186
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•	Codesp – ISSQN – União – interesse supervenien-
te – Justiça Comum Estadual – incompetência 
absoluta ............................................. 55/3966, 180

•	Codesp – Município de Ilhabela – manutenção 
e retirada de embarcação do Porto de Santos – 
necessidade – multa diária – possibilidade – li-
mitação – descabimento .................... 57/4107, 161

•	Codesp – obras de ampliação e reforma do cais 
de Outerinhos – redução do objeto – limites 
de acréscimo previstos na Lei nº 8.666/1993 – 
não observância – oitiva – audiência – multas
 .......................................................... 58/4170, 182

•	Codesp – portuários – aposentadoria – com-
plementação – acordo coletivo – Decreto  
nº 56.420/1965 – prescrição – art. 1º do De-
creto nº 20.910/1932 – aplicabilidade – prece-
dentes – desprovimento  .................... 55/3967, 181

•	Codesp – sobrepreço – previsão insuficiente de 
quantitativos e ausência de controles tecnológi-
cos – processo em tomada de contas especial e de 
citação dos responsáveis – ciência ..... 57/4108, 161

cofins

•	Cofins-Importação – adicional de 1% – re-
percussão geral no RE 1.178.310 – suspen-
são – impossibilidade – adicional – lei com-
plementar – possibilidade – isonomia fiscal 
– violação – inocorrência – creditamento – 
direito – ausência  ............................. 57/4109, 162

comércio exterior

•	Subfaturamento e Subvaloração no Comércio 
Exterior: Algumas Considerações Conceituais 
(Cláudio Augusto Gonçalves Pereira) ..............59/86

companhia

•	Companhia Docas do Pará – ação de controle – 
contratação de serviços de segurança eletrônica 
em portos – execução parcial do objeto contra-
tado – irregularidade das contas – prejuízo ao 
erário – solidariedade – multa ............ 58/4171, 182

compensação

•	O Sistema Jurídico Brasileiro de Prevenção 
e Compensação por Derramamento de Óleo 
Persistente por Embarcações e Sua Potencial 
Evolução: Análise Crítica dos Eventos Ocorri-
dos na Costa do Brasil no Ano de 2019 (Tayane 
Grando Fraga Zovico) .....................................58/74

comperJ

•	Comperj – Petrobras – responsabilidade civil – 
pescadores artesanais – piso mensal da classe dos 
pescadores – período do impedimento da pesca 
habitual – provas – desqua lificação ... 58/4172, 183

compLexo

•	Complexo Portuário do Rio Itajaí – tráfico in-
ternacional de drogas – Operação The Wall
 .......................................................... 55/3968, 181

conseLho aDministrativo De recursos fiscais

•	A Superação do Voto de Qualidade Pro Fis-
co no Conselho Administrativo de Recur-
sos Fiscais (Carf) e Sua Concretização (Fer-
nando Neves e Fábio Periandro de Almeida 
Hirsch) ............................................................56/96

construção marina

•	Construção de marina – margens de influência da 
maré – regularização – possibilidade . 57/4111, 166

contêiner

•	Contêiner – apreensão de mercadoria – unida-
de de carga acessória em relação à mercadoria 
transportada – Lei nº 9.611/1998 – retenção – im-
possibilidade ..................................... 58/4173, 183

•	Contêiner – importação – abandono de mercado-
rias – apreensão – retenção até a efetiva destinação
– ilegalidade ...................................... 56/4046, 182

•	Contêiner – mudança – armazenamento de car-
ga – prejuízo e vedação legal – ausência – redu-
ção de custos  .................................... 59/4241, 187

•	Contêiner – retenção – Alfândega do Porto de San-
tos – desunitização – negativa – apreensão – im-
possibilidade – devolução ao transportador marí-
timo – necessidade ............................ 56/4047, 182

•	Contêiner – serviço de movimentação e arma-
zenagem – cobrança – justa causa – Resolução 
nº 2389-Antaq ................................... 55/3969, 182

contêineres

•	Administrativo. Mandado de segurança. Sen-
tença extintiva. Ausencia de interesse de agir. 
Conteineres retidos. Permanência. teoria da 
causa madura. art. 515, § 3º, CPC/1973. Apre-
ensão de mercadoria e contêiner. Unidade 
de carga acessória em relação à mercadoria 
transportada. Lei nº 9.611/98. Impossibilidade 
de retenção (TRF 3ª R.) ...................... 58/4159, 148

contrabanDo

•	Contrabando – camarão – proibição absoluta – 
Mapa – expedição de licença prévia – necessidade 
ainda que não proibido – reinspeção . 57/4112, 166

contrato

•	Contrato de afretamento – circularização – blo-
queio – procedimento da Resolução nº 1/2015  
da Antaq – não observância – violação 
à boa-fé objetiva – rescisão antecipada – 
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contratação de embarcação nacional di-
versa daquelas que ofereceram bloqueio 
– ação indenizatória – cabimento ...... 58/4174, 184

•	Contrato de afretamento – cláusula – responsa-
bilidade – pagamento das taxas portuárias – ino-
perância dos navios afretados – direito de reten-
ção – exercício abusivo – restituição dos valores 
indevidamente retidos ....................... 58/4175, 185

•	Contrato de transporte marítimo de mercadorias 
– avarias – agente de cargas – legitimidade – segu-
radora – sub-rogação – ressarcimento – possibili-
dade .................................................. 58/4176, 186

contrato De afretamento

•	Contrato de afretamento – cobrança – emenda 
da inicial – pedido de condenação – montan-
te residual – encargos da mora – sentença de 
procedência – irresignação da ré – acolhimento 
parcial ............................................... 57/4113, 167

•	Contrato de afretamento – competência – vara 
empresarial – por força do art. 50, I, h da LODJ 
do Rio de Janeiro ............................... 59/4242, 187

•	Contrato de afretamento – embarcação de bandei-
ra estrangeira – procedimento de circularização 
– bloqueio efetuado por EBN  ............ 59/4243, 188

•	Contrato de afretamento – indevida situação de 
fora de operação – off hire – penalidades – apli-
cação – legalidade da conduta – dúvida – des-
conto/dedução/retenção automática e unilateral 
sobre valores – impossibilidade ......... 59/4244, 189

•	Contrato de afretamento marítimo – medições 
inicial e final do volume de combustível – diferen- 
ça apurada – cobrança – retenção de pagamento 
– previsão contratual – inexistência – impossibili-
dade .................................................. 56/4048, 183

contrato De arrenDamento

•	Companhia Docas do Estado de São Paulo – ins-
peção – exploração de serviços sem contrato de 
arrendamento – justificativa – rejeição – multa – 
pedido de reexame – conhecimento – alteração do 
acórdão – não provimento ................. 57/4110, 164

contrato De prestação De serviços

•	Contrato de prestação de serviços – acidente entre 
embarcações – ação de cobrança ...... 59/4245, 189

contrato De transição

•	Área portuária – ocupação irregular – auto de in-
fração – ato administrativo – contrato de transi-
ção –  contradição ou ilegalidade – inexistência
 .......................................................... 59/4232, 181

contrato De transporte

•	Contrato de transporte marítimo – ação de 
cobrança – sobreestadia – free time – extra-

polação – prescrição quinquenal – cobrança 
devida ............................................... 56/4049, 184

•	Contrato de transporte marítimo internacional – 
avarias – infiltração de água devido à corrosão no 
teto do contêiner – responsabilidade objetiva –
inocorrência – ausência de vistoria .... 56/4050, 184

contrato De transporte marÍtimo

•	Contrato de transporte marítimo internacional – 
avarias – infiltração de água devido à corrosão no 
teto do contêiner – responsabilidade objetiva – 
inocorrência – ausência de vistoria .... 57/4114, 168

contrato marÍtimo

•	Contrato marítimo de afretamento – inoperância 
de embarcação por falta de equipamento – des-
conto – afastamento – pretensão ........ 59/4246, 189

coviD-19

•	Covid-19: Reflexões sobre o Setor Aquaviário 
(Elizabete Thomas) ..........................................56/63

•	Essencialidade do Serviço de Praticagem em 
Meio à Covid-19: a Omissão Descabida da 
Anvisa frente aos Novos Desafios e a Necessi-
dade de Proteção dos Pilotos Marítimos (Lucas 
Sarmento Pimenta) ..........................................56/76

coviD-19: impactos nos setores marÍtimo e  
portuário

•	A Pandemia de 2020, Sua Influência nos Con-
tratos Administrativos de Infraestrutura e as So-
luções Perseguidas pela Administração Pública 
(Benjamin Caldas Gallotti Beserra e Beatriz 
Giraldez Esquivel Gallotti Beserra) ..................57/39

•	Agravo de instrumento – Ato administrativo 
– Restrição de acesso ao Município de Ilhabe-
la via Balsa – Direito à saúde da comunidade 
que prevalece sobre o direito de ir e vir e ao 
direito de propriedade dos Requerentes – Au-
mento no número de contágio pela Covid-19 
nos últimos dias (9 para 31 infectados) que 
impede a concessão da liminar requerida – 
Decisão mantida – Agravo não provido (TJSP)
 .............................................................57/4091, 64

•	Há Consenso sobre o Exercício do Direito de Gre-
ve no Setor Portuário? Uma Reflexão sobre a Pres-
tação do Serviço Portuário, a Pandemia do Co-
vid-19 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 6.404 (Dênis Rafael Ramos) ........................57/53

•	Medida Provisória nº 945, de 4 de Abril de 2020
 .......................................................................57/68

•	O Impacto da Covid-19 nos Portos Chineses 
(Gabriela Coelho da Costa S.) .........................57/22

•	Responsabilidade Civil no Âmbito Marítimo e 
Portuário pelo Descumprimento das Normas de 
Enfretamento à Covid-19 (Ingrid Zanella Andrade 
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Campos, Frederico Moreira Alcântara de Siqueira 
e Igor Zanella Andrade Campos) .......................57/9

crime

•	Penal. Apelação criminal. Pesca em lugar inter-
ditado por órgão competente. Atol das rocas. 
Unidade de conservação federal. Crime mate-
rial. Não apreensão de pescado ou da embar-
cação. Princípio da insignificância. Inaplicabili-
dade ao caso concreto. Monitoramento da rota 
por satélite. Materialidade delitiva e autoria. In-
suficiência de provas. In dubio pro reo. Recurso 
não provido (TRF 5ª R.) ...................... 55/3950, 162

crime ambientaL

•	Penal. Processual penal. Apelação criminal da 
defesa. Crime ambiental. Pessoa jurídica. con-
denação. Pena de multa. Tipicidade, antijuri-
dicidade e culpabilidade comprovadas. Dosi-
metria escorreita. sentença mantida. Recurso 
improvido (TRF 5ª R.) ........................ 56/4026, 159

crise marÍtima

•	As Oportunidades Evolutivas Decorrentes das Cri-
ses (Marcos Paulo Bogossian e Benjamin Caldas 
Gallotti Beserra) ............................................58/223

D

DanieLa LacerDa chaves e fernanDo pieri 
LeonarDo

•	Valor Aduaneiro: Ilegalidade e Insegurança Jurí-
dica ................................................................57/88

DecLaração De importação

•	Declaração de importação – subfaturamen-
to – suspeita – manifestação de inconfor-
midade oposta – sanção – pagamento de 
tributo – impossibilidade – desembaraço adua-
neiro – prosseguimento – direito subjetivo do 
contribuinte ....................................... 55/3970, 182

Demurrage

•	Demurrage – armazenagem de contêiner – 
transportadora – operadora portuária recon-
venção – acolhimento ....................... 55/3971, 183

•	Demurrage – cobrança em fase de cumprimento 
de sentença – novação ensejada pelo plano de 
recuperação judicial – extinção do feito – decla-
ração judicial – trânsito em julgado da sentença –
necessidade ....................................... 56/4051, 185

•	Demurrage According Brazilian Doctrine And 
Case Law: Part I (Felipe Costa Laurindo do 
Nascimento) .................................................56/233

Dênis rafaeL ramos

•	Há Consenso sobre o Exercício do Direito de 
Greve no Setor Portuário? Uma Reflexão so-
bre a Prestação do Serviço Portuário, a Pande-
mia do Covid-19 e a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade nº 6.404 ...................................57/53

Denúncia espontânea

•	Denúncia espontânea – legitimidade – agente ma-
rítimo – art. 106 do CTN – retroatividade – apelo
– desprovimento ................................ 55/3972, 184

Depósito afiançaDo

•	Ação de rito comum – Aduaneiro – Regime espe-
cial de depósito afiançado – Provisões de bordo – 
Direito antidumping (TRF 3ª R.) ......... 59/4223, 149

Depósito especiaL

•	Depósito especial – saída temporária do estabele-
cimento do beneficiário – partes e/ou peças – im-
possibilidade ..................................... 59/4249, 192

Desembaraço aDuaneiro

•	Desembaraço aduaneiro – importação – fraude de 
preços – suspeita – laudo merceológico – entrega 
das mercadorias – possibilidade – certificação de 
qualidade Inmetro – exigência – liberação – fato 
consumado ........................................ 58/4177, 187

•	Desembaraço aduaneiro – importação por enco-
menda – ocultação do real comprador – interposi-
ção fraudulenta de terceiros – pena de perdimen-
to – art. 23, V, § 1º do Decreto-Lei nº 1.455/1976
 .......................................................... 58/4178, 188

•	Desembaraço aduaneiro – omissão – inexistên-
cia – pendências a cargo da impetrante – incor-
reta classificação das mercadorias – segurança –
denegação ......................................... 55/3973, 186

•	Desembaraço aduaneiro – reclassificação tribu-
tária – retenção de mercadoria – impossibilidade – 
precedentes  ...................................... 58/4179, 189

•	Desembaraço aduaneiro – servidores da Receita 
Federal – greve – prazo para conclusão – obe-
diência – orientação fixada pelo STF – obser-
vância ................................................ 59/4250, 192

•	Tributário. Despacho aduaneiro. Decla-
ração de importação. Suspeita de subfa-
turamento. Oposição de manifestação de 
inconformidade. Desídia da autoridade fis-
cal. Prosseguimento do desembaraço adua-
neiro. Direito subjetivo do contribuinte. 
Sentença confirmada. (TRF 5ª R.) ....... 59/4225, 167

Despachante aDuaneiro

•	Despachante aduaneiro – anulação do registro – 
violação dos princípios do devido processo legal, 

IG RMP 10_miolo.indd   17 15/12/2020   13:38:45



18 .....................................................................................................................................................RDM – ÍNDICE GERAL (Vols. 55 a 59)

do contraditório e da ampla defesa – ausência – 
legalidade do ato – apelação – não provimento
 .......................................................... 59/4251, 193

Despacho aDuaneiro

•	A Retenção de Bens Importados Como Ins-
trumento de Cobrança de Tributo no Cur-
so do Procedimento de Despacho Adua-
neiro: uma Análise à Luz da Constituição 
Federal (Carolina Corrêa Rebelo) ....... 59/4286, 219

•	Despacho aduaneiro – importação – parametriza-
ção – canal cinza – motivação do ato administra-
tivo – obrigatoriedade – efeito suspensivo ativo – 
agravo de instrumento – provimento .. 58/4180, 190

•	Despacho aduaneiro – interrupção – valor da 
mercadoria – divergência – cobrança de diferen-
ça de tributos – liberação imediata – impossibili-
dade – Súmula nº 323 do STF – inaplicabilidade
 .......................................................... 55/3974, 187

Detention De contêiner e antaq

•	Detention de Contêiner e Antaq. A Leitura do Ente 
Setorial após o Advento da Resolução nº 18/2017  
(Marcel Nicolau Stivaletti, Natália Pereira Dias
e Larissa Maria Miranda Santos) ......................57/77

Dina cury e roDrigo cotta

•	A Aplicabilidade do Artigo 754, Parágrafo Único,
do Código Civil à Seguradora Sub-Rogada......55/69

•	A Apresentação do Conhecimento de Embarque 
Original Como Condição para a Liberação da 
Carga ..............................................................58/58

Direito ambientaL

•	Direito ambiental – graneis sólidos – descarga – 
emissão de material particulado na atmosfera – 
auto de infração e imposição de multa – manu-
tenção ............................................... 56/4052, 185

Drawback

•	Tributário e aduaneiro. Embargos à execu-
ção fiscal. Drawback modalidade Suspen-
são. Inadimplemento do regime. AFRMM. 
Prescrição (TRF 4ª R.) ........................ 58/4160, 157

•	Drawback – retificação do ato concessório – 
Certidão Negativa de Débito (CND) – inexigibili-
dade .................................................. 56/4053, 186

E

eLizabete thomas

•	Covid-19: Reflexões sobre o Setor Aquaviário 56/63

embarcação

•	– Embarcação – Marinha do Brasil – multa – defi-
ciência na fundamentação e na descrição da con-
duta – nulidade do auto de infração .. 58/4181, 191

•	– Embarcação pesqueira – certificado – pedido de 
renovação – apreciação assegurada – princípios 
constitucionais da eficiência, da moralidade e da 
razoável duração do procedimento administrativo 
– observância .................................... 58/4182, 192

•	Embarcação – Ibama – pesca de arrasto – apre-
ensão – perdimento – desproporcionalidade
 .......................................................... 59/4252, 194

•	Embarcação – intermediação e gestão – prestação 
de serviços – contrato verbal – correspondência
eletrônica .......................................... 56/4054, 187

•	Embarcação – sistema de rastreamento por sa-
télite de embarcações pesqueiras – obrigação 
– arqueação bruta – atipicidade – inocorrência
 .......................................................... 57/4120, 172

•	Embarcação – sistema de rastreamento por sa-
télite de embarcações pesqueiras – obrigação 
– arqueação bruta – atipicidade – inocorrência
 .......................................................... 57/4120, 172

•	Embarcação pesqueira – renovação de registro 
e autorização – apreciação de requerimento 
administrativo – demora injustificada – omis-
são administrativa – intervenção do Poder Ju-
diciário – possibilidade ...................... 58/4183, 192

•	Embarcação pesqueira – sorteio – credenciamen-
to – certificado de registro  ................ 59/4253, 194

•	Embarcações – atraso na entrega – multas – “taxa 
diária de tripulação” – base de cálculo – inclu-
são – admissibilidade – requisito extrínseco – au-
sência ................................................ 57/4121, 172

•	Embarcações – atraso na entrega – multas – “taxa 
diária de tripulação” – base de cálculo – inclu-
são – admissibilidade – requisito extrínseco – au-
sência ................................................ 57/4121, 172

embarcação estrangeira

•	Embarcação estrangeira – afretamento – prestação 
de serviços – rescisão antecipada ...... 55/3975, 187

embargos à execução fiscaL

•	Tributário. Embargos à execução fiscal. Empresa 
registrada no Fundap. Importação por conta e 
ordem de terceiro. Recolhimento de ICMS em 
nome próprio para beneficiar-se do Fundap 
– Simulação – Compra e venda caracterizada 
– Faturamento deve corresponder à receita da 
venda da mercadoria. Cofins devido. Existên-
cia de decisões judiciais suspensivas da exigi-
bilidade dos débitos. Prescrição parcial afas-
tada. Improcedência dos pedidos. (TRF 2ª R.)
 .......................................................... 59/4222, 123
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embarque

•	A Apresentação do Conhecimento de Embarque 
Original Como Condição para a Liberação da 
Carga (Dina Cury e Rodrigo Cotta) ..................58/58

escaLpeLamento

•	Escalpelamento – acidente em embarcação – 
prescrição do fundo de direito – art. 1º do Decreto  
nº 20.910/1932 – aplicação – apelação – despro-
vimento ............................................. 55/3976, 188

estaLeiro

•	Estaleiro – Rio Paraguai – irregularidades ambien-
tais – ação civil pública – inaptidão para a revo-
gação da cautelar – desprovimento .... 59/4254, 194

•	Estaleiro Brasfels – Petrobras – Technip – respon-
sabilização – liminar – dano ambiental causado 
pela ausência de medidas de controle da invasão 
da espécie “coral-sol” na baía de Ilha Grande – 
recurso – deferimento ........................ 58/4184, 193

•	Estaleiro e base naval da Marinha – construção 
– encargos adicionais – inclusão – determinação 
corretiva – conhecimento e acolhimento parcial 
– esclarecimentos à COGESN ............ 57/4122, 173

•	Estaleiro e base naval da Marinha – construção 
– encargos adicionais – inclusão – determinação 
corretiva – conhecimento e acolhimento parcial 
– esclarecimentos à COGESN ............ 57/4122, 173

estivaDor

•	Estivador – agente nocivo ruído – agentes quími-
cos – categoria profissional – correção monetária – 
juros de mora .................................... 57/4123, 173

•	Estivador – agente nocivo ruído – agentes quími-
cos – categoria profissional – correção monetária – 
juros de mora .................................... 57/4123, 173

•	Estivador – aposentadoria especial – interrupção 
do prazo prescricional – inocorrência investiga-
ção criminal – ação penal – absolvição – dano
moral – caracterização ...................... 55/3977, 188

•	Estivador – Porto de Santos – previdenciário – ex-
posição a agentes nocivos – prova pericial – neces-
sidade ................................................ 58/4185, 193

•	Estivador – previdenciário – atividade espe-
cial – enquadramento – requisitos preenchidos
 .......................................................... 58/4186, 194

•	Estivador – revisão de aposentadoria – conversão 
em aposentadoria especial – impossibilidade – 
reconhecimento parcial – Formulário DSS-8030 
– ausência de laudo – apelo do INSS – provimen-
to parcial ........................................... 57/4124, 174

•	Estivador – revisão de aposentadoria – conversão 
em aposentadoria especial – impossibilidade – 
reconhecimento parcial – Formulário DSS-8030 
– ausência de laudo – apelo do INSS – provimen-
to parcial ........................................... 57/4124, 174

estivaDores

•	Estivadores – aposentadoria – enquadramento 
por categoria profissional – averbação de tempo 
especial – agente nocivo ruído – aplicação retroa-
tiva do Decreto nº 4.882/2003 – impossibilidade 
– demais agentes nocivos – habitualidade e per-
manência – não demonstração .......... 56/4055, 188

exportação

•	Declaração única de exportação – identificação 
do produto – classificação na NCM – modificação
– impossibilidade  .............................. 59/4248, 192

•	Exportação de mercadorias – Instrução Norma-
tiva SRF nº 118/1992 – limite – valor superior 
– pena de perdimento – aplicação – ato – regu-
laridade ............................................. 58/4187, 196

F

fábio perianDro De aLmeiDa hirsch e fernanDo 
neves

•	A Superação do Voto de Qualidade Pro Fisco no 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
e Sua Concretização .......................................56/96

fato imponÍveL

•	Fato imponível – agente marítimo de cargas – im-
posto de importação – legitimidade – importação 
a granel – “quebra” – limite 5% – IN SRF 95/1984 – 
inaplicabilidade – incidência da tributação – im-
possibilidade ..................................... 58/4188, 196

feLipe costa LaurinDo Do nascimento

•	Demurrage According Brazilian Doctrine And 
Case Law: Part I ............................................56/233

fernanDo neves e fábio perianDro De aLmeiDa 
hirsch

•	A Superação do Voto de Qualidade Pro Fisco no 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
e Sua Concretização .......................................56/96

fernanDo pieri LeonarDo e DanieLa LacerDa 
chaves

•	Valor Aduaneiro: Ilegalidade e Insegurança
Jurídica ...........................................................57/88

francisvaL Dias menDes e bruno guerra neves 
Da cunha frota

•	A Interdependência das Definições de Políticas 
Públicas e uma Regulação Eficiente no Caso do 
Setor Portuário ..................................................59/9
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freDerico moreira aLcântara De siqueira, ingriD 
zaneLLa anDraDe campos e igor zaneLLa anDraDe 
campos

•	Responsabilidade Civil no Âmbito Marítimo e Por-
tuário pelo Descumprimento das Normas de En-
fretamento à Covid-19 ......................................57/9

funDaf

•	Fundaf – contribuição – natureza jurídica – recin-
to alfandegado de uso público ou de uso priva-
tivo – distinção essencial – sentença – anulação
 .......................................................... 55/3978, 190

G

gabrieLa coeLho Da costa s.
O Impacto da Covid-19 nos Portos Chineses ..57/22

gLeisa schreiner e keLLy g. martareLLo

•	A Recente Decisão do STF e os Reflexos no ICMS-
-Importação nas Operações Terceirizadas ........58/9

guarDa portuária

•	Guarda portuária – terceirização do ser-
viço – conflito negativo de competên-
cia – mandados de segurança – polos ati-
vos distintos – agentes de guarda portuária 
– reunião de processos ...................... 56/4056, 188

H

hiDrovia

•	Hidrovia Tietê-Paraná – auto de infração – Decreto  
nº 2.596/1998 – Normam – inobservância das 
regras – autuação – legalidade ........... 58/4190, 199

I

ibama

•	 Ibama – infração ambiental – pesca – embarcação 
a menos de três milhas da costa – perícia oficial – 
autos – desconsideração parcial ........ 57/4125, 175

icms

•	 ICMS – desembaraço aduaneiro – Justiça Fede-
ral – competência – limites – Lei Complementar  
nº 87/1996, art. 12, § 2º – apelação – improvi-
mento ................................................ 58/4191, 200

•	 ICMS – desembaraço aduaneiro – recolhido – du-
plicidade – estados distintos – repetição do indé-

bito – sentença de procedência – insurgência do 
Estado do Paraná – descabimento ...... 56/4057, 189

•	 ICMS – importação – hipótese de incidên-
cia – destinatário legal da mercadoria -trans-
ferência de domínio – importação por con-
ta própria – importação por conta e ordem 
de terceiro – importação por conta própria, 
sob encomenda ................................. 57/4126, 175

•	 ICMS – importação – uso próprio – pessoa física 
– bem embaraçado pela autoridade aduaneira 
– liberação – pagamento do tributo – condição
– impossibilidade ............................... 55/3979, 191

•	 ICMS – importação de equipamentos hospitalares 
– imunidade tributária – precedentes . 56/4058, 189

•	 ICMS – importação indireta – desembarque e 
remessa imediata para fora do Estado – imposto 
– recolhimento no Estado destinatário final – art. 
155, § 2º, IX, a, da CRFB/1988 – precedentes do STJ
 .......................................................... 59/4255, 195

•	 ICMS – operação de importação – máquinas 
e equipamentos industriais – ativo permanen-
te – diferimento – requisitos – preenchimento
 .......................................................... 57/4127, 176

igor zaneLLa anDraDe campos e ingriD zaneLLa 
anDraDe campos

•	A Personalidade Judiciária do Navio e a Res-
ponsabilidade Civil pelo Abuso do Direito 
Subjetivo ........................................................55/80

igor zaneLLa anDraDe campos, freDerico 
moreira aLcântara De siqueira e ingriD zaneLLa 
anDraDe campos

•	Responsabilidade Civil no Âmbito Marítimo e Por-
tuário pelo Descumprimento das Normas de En-
fretamento à Covid-19 ......................................57/9

importação

•	 Importação – contêiner – avaria de carga – carta 
protesto – momento do dano – ônus da prova – in-
denização – impossibilidade .............. 55/3980, 191

•	 Importação – finalização – mercadorias – espera 
– inércia do impetrante – ausência – abandono 
não caracterizado – aplicação da pena de per-
dimento – descabimento .................... 57/4128, 177

•	 Importação – impostos e contribuições – base de 
cálculo – valor aduaneiro – despesas de capata-
zia – Instrução Normativa SRF nº 327/2003 – vali-
dade – juízo sumário da controvérsia 59/4256, 196

•	 Importação – parametrização da DI – canal ver-
melho – despacho aduaneiro – prosseguimento 
– excesso de prazo – retenção de mercadorias – 
despesas portuárias armazenagem e demurrage
 .......................................................... 57/4129, 177

•	 Importação por conta e ordem de terceiros – conta 
própria – sistemas eletrônicos – registro inicial –
alteração – liminar – deferimento ...... 55/3981, 192
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•	 Importação por conta e ordem de terceiros 
– contrato – prestação de serviços – demur-
rage – ressarcimento – suporte probatório – 
necessidade ....................................... 56/4059, 190

•	 Importação por conta e ordem de terceiros – supos-
ta retenção de mercadorias – sobreestadia – im-
pugnação ........................................... 55/3982, 192

•	Tributário. Embargos à execução fiscal. Em-
presa registrada no Fundap. Importação por 
conta e ordem de terceiro. Recolhimento de 
ICMS em nome próprio para beneficiar-se do 
Fundap – Simulação – Compra e venda carac-
terizada – Faturamento deve corresponder à 
receita da venda da mercadoria. Cofins devido. 
cobranças a maior não comprovadas continui-
dade da execução. exclusão do ICMS da base 
de cálculo. RE 574.076/PR. Revisão da CDA 
por meros cálculos aritiméticos (TRF 2ª R.)
 .......................................................... 58/4158, 126

importaDora

•	 Importadora – desembaraço aduaneiro – impos-
sibilidade da atividade de depositária do terminal 
portuário – instauração do contraditório – neces-
sidade ................................................ 55/3983, 193

imposto

•	Tributário. Ação de conhecimento. Impostos in-
cidentes sobre a importação. Despesas com capa-
tazia. Inclusão no valor aduaneiro fundada em re-
curso repetitivo do STJ. (TRF 1ª R.) ..... 59/4221, 118

imposto De importação

•	 Imposto de Importação – base de cálculo – valor 
aduaneiro – despesas de entrega da mercadoria 
até o porto alfandegado – seguro e frete interna-
cional – art. 20, II do CTN – art. 77, I e III do Decreto 
nº 6.759/2009 – possibilidade ........... 56/4060, 190

•	 Imposto de Importação – composição do valor 
aduaneiro – despesas com capatazia – inclusão
 .......................................................... 57/4130, 178

•	 Imposto de Importação (IPI) – drawback sus-
pensão genérico – condições do ato conces-
sório – descumprimento – subsistência do
lançamento tributário  ....................... 56/4061, 191

imposto sobre a importação

•	 Imposto sobre a importação – importação com 
ex-tarifário – bens novos e usados – remanufatu-
rados – ativo imobilizado – cabimento 59/4257, 197

•	 Imposto sobre a importação – importação por en-
comenda – pessoa vinculada – comprador – ven-
dedor – valor aduaneiro – declaração de impor-
tação ................................................. 59/4258, 198

•	 Imposto sobre a Importação (II) – acordo sobre a 
implementação do art. VII do AVA/GATT – pri-

meiro método – pessoas vinculadas – valor adua-
neiro não definitivo na data do registro da decla-
ração de importação – retificação – possibilidade
 .......................................................... 58/4193, 201

•	 Imposto sobre Importação – mercadoria a granel 
– agente marítimo – ausência de responsabili-
dade .................................................. 58/4192, 200

imuniDaDe tributária

•	Administração dos Portos de Paranaguá e An-
tonina (APPA) – imunidade tributária – ICMS –
energia elétrica .................................. 55/3952, 171

infração aDuaneira

•	 Infração aduaneira – subfaturamento – liberação 
das mercadorias – pedido – legalidade da autua-
ção – apelação – não provimento ...... 59/4259, 198

ingriD zaneLLa anDraDe campos e igor zaneLLa 
anDraDe campos

•	A Personalidade Judiciária do Navio e a Respon-
sabilidade Civil pelo Abuso do Direito Subjetivo .....
55/80

ingriD zaneLLa anDraDe campos, freDerico 
moreira aLcântara De siqueira e igor zaneLLa 
anDraDe campos

•	Responsabilidade Civil no Âmbito Marítimo e Por-
tuário pelo Descumprimento das Normas de En-
fretamento à Covid-19 ......................................57/9

instaLação

•	 Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte 
– IP4 – continuidade da instalação da unidade 
– efeito suspensivo a recurso especial – atri-
buição ............................................... 58/4195, 202

instaLação portuária

•	 Instalação portuária – construção – danos 
materiais e lucros cessantes – atividade pes-
queira – interrupção – princípio da actio nata 
– prescrição ....................................... 56/4062, 192

ipi

•	 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – 
isenção – Amazônia Ocidental – remessa – pro-
duto nacionalizado – extensão .......... 58/4194, 202

•	 IPI – equipamentos de uso da empresa – incidência 
do tributo – reconhecimento .............. 58/4196, 203

•	 IPI – fato gerador – desembaraço aduaneiro – 
contrato de arrendamento – aeronave estrangeira 
– regime de admissão temporária – exigibilidade 
proporcional ...................................... 59/4260, 200

•	 IPI – fato gerador – desembaraço aduaneiro – 
contrato de arrendamento – aeronave estrangeira 
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– regime de admissão temporária – exigibilidade 
proporcional ...................................... 59/4261, 201

iss

•	 ISS – serviços de praticagem – princípio da territo-
rialidade – sociedade simples – incidência – afas-
tamento – impossibilidade  ................ 56/4063, 193

j

José carLos higa De freitas

•	A Minirreforma do Setor Portuário: Criação de uma 
Nova Assimetria Regulatória? .........................59/33

K

keLLy g. martareLLo e gLeisa schreiner

•	A Recente Decisão do STF e os Reflexos no ICMS-
Importação nas Operações Terceirizadas..........58/9

l

Larissa maria miranDa santos, marceL nicoLau 
stivaLetti, natáLia pereira Dias 

•	Detention de Contêiner e Antaq. A Leitura do Ente 
Setorial após o Advento da Resolução nº 18/2017
 .......................................................................57/77

Liberação

•	Liberação das mercadorias – carga desunitizada 
após 24h – débito – declaração de inexistência 
– deveres da transparência e da boa-fé objetiva 
– dever de informação sobre a probabilidade de
cobrança ........................................... 58/4197, 204

Licitação

•	Área portuária – ocupação sem licitação – fis-
calização – desocupação – risco de dano – des-
provimento  ....................................... 59/4233, 182

•	Licitação – atraso – Porto de Santos – monitora-
mento – razões de justificativa – rejeição – multa
 .......................................................... 55/3984, 193

Lucas carDoso passos

•	Os Reflexos da Obrigação Acessória do Sistema 
Siscoserv Prevista na Solução de Consulta Cosit 
nº 22, de 23 de Março de 2020, para o Direito 
Aduaneiro e Tributário ....................... 56/4090, 219

Lucas sarmento pimenta

•	Essencialidade do Serviço de Praticagem em 
Meio à Covid-19: a Omissão Descabida da Anvi-

sa frente aos Novos Desafios e a Necessidade de 
Proteção dos Pilotos Marítimos .......................56/76

•	Responsabilidade Civil do Prático: o Inexplicável 
Silêncio Legislativo Brasileiro  ........................58/97

M

manDaDo De segurança

•	Questão de ordem acolhida – Equívoco na cer-
tidão de julgamento – alteração do resultado 
– Mandado de segurança coletivo – Sindiex-ES 
– Tributário – II, PIS/Cofins-importação e IPI-im-
portação – Inclusão das despesas de capatazia 
realizadas em território nacional no valor adu-
aneiro – Ilegalidade da IN 327/2003 – Ofensa 
ao regulamento aduaneiro (Decreto 6759/09) e 
ao acordo internacional de valoração aduanei-
ra – Efeitos da coisa julgada coletiva vinculados 
ao limite de atuação geográfica da autoridade 
impetrada – Ausência de limitação ao domicí-
lio dos substituídos ou à competência do órgão 
prolator da decisão – Abrangência aos sindi-
calizados mesmo após a propositura da ação 
– Declaração do direito à compensação do in-
débito nos cinco anos anteriores ao ajuizamen-
to – Súmula 213 STJ – Ausência de ofensa às 
Súmulas 269 e 271 do STF – Precedentes do STJ
(TRF 2ª R.) ......................................... 57/4093, 112

•	Tributário. Apelação em mandado de segurança. 
Desunitização de contêiners. Ilegitimidade ativa. 
Agente desconsolidador. Pelo não provimento da
apelação (TRF 3ª R.) .......................... 55/3948, 144

marceL nicoLau stivaLetti, natáLia pereira Dias e 
Larissa maria miranDa santos

•	Detention de Contêiner e Antaq. A Leitura do Ente 
Setorial após o Advento da Resolução nº 18/2017
 .......................................................................57/77

marcos pauLo bogossian e benJamin caLDas 
gaLLotti beserra

•	As Oportunidades Evolutivas Decorrentes das Cri-
ses (Marcos Paulo Bogossian e Benjamin Caldas 
Gallotti Beserra) ............................................58/223

mário povia

•	A Evolução da Legislação Portuária Nacional .59/25

marÍtimo

•	Marítimo embarcado – aposentadoria especial – 
agentes nocivos – reconhecimento – uso de Equi-
pamentos de Proteção Individual (EPI) – prova – 
eficácia – desconsideração ................ 58/4198, 204
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•	Marítimo embarcado – contagem do tempo – ano 
marítimo – requisitos – aposentadoria especial – 
preenchimento – juros – correção monetária –
critérios ............................................. 55/3985, 193

marÍtimo embarcaDo

•	Marítimo embarcado – agentes nocivos – apo-
sentadoria especial – EPI – eficácia – desconside-
ração ................................................. 59/4262, 201

mercaDoria

•	Apreensão de mercadoria e contêiner – unidade 
de carga – Lei nº 9.611/1998 – retenção – im-
possibilidade ..................................... 57/4103, 157

•	Mercadorias – perdimento – destinação – indeni-
zação – execução nos próprios autos – impossi-
bilidade – recurso – desprovimento ... 57/4131, 179

muLta

•	Agente marítimo – processo administrativo – le-
galidade – advertência – art. 76, i, alínea h, § 9º 
da Lei nº 10.833/2003 – multa – art. 107, IV, alí-
nea e – Decreto-Lei nº 37/1966 – apelação – não
provimento ........................................ 59/4227, 177

•	As Multas Aduaneiras Devem Obedecer aos Prin-
cípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e 
do Não Confisco (Renata Alcione de Faria Villela
de Araujo) .......................................................55/94

N

natáLia pereira Dias, Larissa maria miranDa 
santos e marceL nicoLau stivaLetti

•	Detention de Contêiner e Antaq. A Leitura do Ente 
Setorial após o Advento da Resolução nº 18/2017
 .......................................................................57/77

navegação

•	Hapag-Lloyd Brasil – Libra Serviços de Nave-
gação – incorporação da sociedade devedora 
– junção de patrimônios suficiente para reduzir 
a representatividade das dívidas – revogação da 
restrição – apelação não provida ....... 58/4189, 198

navegação fLuviaL

•	Navegação fluvial – transporte de passageiros – 
uso de documento falso – Carteira de Habilitação
de Amador – dolo – crime tipificado .. 55/3986, 195

navio

•	Navio – acidente – dano ambiental – responsabi-
lidade civil – ação civil pública – prazo prescricio-
nal para ajuizamento de demandas individuais 
– prescrição não implementada ......... 55/3987, 196

•	Navio Bahamas – responsabilidade civil – ação 
de indenização por danos materiais e mo-
rais ajuizada – pescadores – derramamento 
de ácido – prescrição – inocorrência – ônus 
da prova – prescrição  ....................... 58/4199, 205

•	Navio Bahamas – responsabilidade civil – indeni-
zação por danos morais e materiais – legitimidade 
ativa – aferição in status assertionis .... 58/4200, 206

•	Navio Borodine – execução de hipoteca – bem 
bloqueado – débito assegurado – parcial desman-
che – busca e apreensão no estaleiro – impossibi-
lidade ................................................ 56/4064, 193

non-vesseL operating common carriers – 
nvocc

•	A Importância do NVOCC Como Personagem do 
Direito Marítimo Brasileiro e Sua Falta de Regula-
mentação (Alexandre Cesar Malheiros) .............56/9

•	Apelação cível (TJSP) ............................56/4011, 40

•	Non-Vessel Operating Common Carrier 
(NVOCC): a Equiparação a Transportador de 
Cargas e o Dever de Reparação Civil (Paulo 
Henrique Cremoneze) ....................................56/25

•	NVOCC – agente e mandatária – legitimidade – 
demanda regressiva de ressarcimento de seguro
– possibilidade ......................................56/4012, 51

•	NVOCC – agente marítimo – ilegitimidade 
passiva – agente marítimo – inacolhimento 
– descumprimento do contrato de transpor-
te – responsabilidade  ...........................56/4013, 52

•	NVOCC – consolidadora e desconsoli-
dadora de cargas – mera relação de in-
termediação – inexistência – inequívoca 
posição de armador – demurrage – cobrança – le-
gitimidade ativa ....................................56/4014, 54

•	NVOCC – desunitização de contêineres – ilegiti-
midade ativa – agente desconsolidador – recurso de 
apelação – desprovimento ....................56/4015, 55

•	NVOCC – eventuais danos na carga – responsabi-
lidade – transportador convencional – seguradora
regresso – sub-rogação – possibilidade .56/4016, 55

•	NVOCC – mandatária do transportador es-
trangeiro no território nacional – extravio da 
carga – incolumidade da mercadoria – res-
ponsabilidade – precedentes – dever de in-
denizar – manutenção – transação não con-
cretizada – prova produzida pela autora
– não elidida – sucumbência recíproca 56/4017, 56

•	NVOCC – retenção de carga – Receita Federal – 
desunitização de contêineres – obrigação – ope-
radora portuária – recebimentos de seus custos 
– direto – tutela de urgência – art. 300 do CPC –
pressupostos .........................................56/4018, 59

•	NVOCC – sobreestadia de contêiner – cobrança 
– legitimidade ativa – precedentes – operação 
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societária atípica drop down – prescrição – prazo
quinquenal – art. 206, § 5º, I, do CC.....56/4021, 62

•	NVOCC – sobreestadia de contêiner – cobrança
– legitimidade ativa – precedentes ........56/4019, 61

•	NVOCC – sobreestadia de contêiner – cobrança
– legitimidade ativa – precedentes ........56/4020, 62

•	NVOCC (Ronaldo Manzo) ..............................56/31

o

ogmo

•	Ogmo – associação e mensalidades associativas 
– cobrança dos valores – resolução da Antaq – 
posterioridade – inaplicabilidade – resoluções 
aprovadas em assembleia geral – validade – apelo 
– desprovimento ................................ 55/3988, 197

•	Ogmo – cancelamento do registro profissional 
– indenização – pedido – prazo – comprovação
– ausência ......................................... 55/3989, 197

Ônus Da prova

•	Tributário. Apelação. Ação ordinária. Isen-
ção de II e IPI. Lei nº 8.032/90. Partes, peças 
e componentes destinados ao reparo, revi-
são e manutenção de embarcações. Decisão 
que indefere prova pericial. Prolação de sen-
tença de improcedência fundada na falta de 
comprovação dos requisitos para a fruição da 
isenção. Ônus de prova da parte autora. Ne-
cessidade de comprovação por prova pericial.
Sentença anulada (TRF 2ª R.) ............. 55/3947, 133

operaDor portuário

•	Operador portuário – credenciamento – despesas 
com fornecimento de água e energia elétrica – ape-
lação – provimento ............................ 56/4065, 193

p

Pallets

•	Pallets/suporte de madeira – tratamento fitossa-
nitário – Mapa – marca de tratamento – ausên-
cia – retorno ao porto de origem – determinação 
– incineração ..................................... 58/4201, 206

paLLets De maDeira

•	Pallets de madeira – importação – Mapa – Lei  
nº 12.715/2012 – IN Mapa 32/2015 – determina-
ção de retorno ao porto de origem – incineração – 
discricionariedade ............................. 55/3990, 197

pauLo henrique cremoneze

•	Da Não Incidência das Regras Relativas ao Foro 
Estrangeiro de Eleição e/ou da Arbitragem em Re-
lação aos Contratos Internacionais de Transpor-
tes Marítimo e Aéreo de Cargas ....................55/217

•	Non-Vessel Operating Common Carrier 
(NVOCC): a Equiparação a Transportador de Car-
gas e o Dever de Reparação Civil ...................56/25

pena De perDimento

•	Apelações. reexame necessário. auto de in-
fração e termo de apreensão e guarda fiscal. 
Embarcação. Regime de admissão temporá-
ria. Pena de perdimento. Tipicidade. Regime 
aduaneiro especial de admissão temporária. 
Proporcionalidade da sanção. Danos mo-
rais. Pessoa jurídica. Matérias jornalísticas
(TRF 2ª R.) ......................................... 56/4023, 127

•	Conflito entre a Livre-Iniciativa e o Interesse 
Público na Aplicação da Pena de Perdimento:  
uma Análise Consequencialista (Amanda Caroline
Goularte Vieira) ..............................................59/66

•	Tributário. Aduaneiro. Anulatória. Auto de 
infração. Pena de perdimento. Contêineres es-
trangeiros localizados em zona secundária. Re-
gime especial de admissão temporária. IN RFB 
1.600/2015. Desvio de finalidade. Descumpri-
mento do regime. Impossibilidade de regulariza-
ção. Desprovimento. (TRF 4ª R.) ........ 59/4224, 156

penaL

•	Penal – apelação – descaminho – lançamento 
definitivo – desnecessidade – Súmula Vinculan-
te nº 24 – STF – inaplicabilidade........ 56/4066, 194

peDro auréLio azeveDo Lustosa, caroLine De 
Lima roDrigues, amanDa barros seabra e vitória 
costa Damasceno

•	Controle Externo sobre Prorrogações Anteci-
padas: o Caso da Malha Paulista Como Chave 
de Interpretação para Futuros Casos de Ar-
rendamento Portuário .....................................59/96

perDimento De bens

•	Perdimento de bens – multa equivalente – notifi-
cação por edital – ausência de tentativa de notifica-
ção pessoal – nulidade – sentença – manutenção
 .......................................................... 58/4202, 207

pesca

•	Ambiental – embarcação – pesca – multa – per-
dimento – atos administrativos – veracidade – 
legitimidade – presunção ................... 57/4100, 155

•	Pesca – crime ambiental – ação fiscalizatória – 
PREPS – falha na transmissão – infração grave 
– competência penal – Justiça Federal Comum 
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– princípio da insignificância – inaplicabilidade
 .......................................................... 55/3991, 197

•	Pesca de arrasto – parelhas APA marinha – embar-
cações – multas – Ibama – legitimidade da autu-
ação – competência supletiva – valor das multas: 
proporcionalidade e razoabilidade – discriciona-
riedade da administração ................... 58/4203, 207

pesca iLegaL

•	Pesca ilegal – art. 34, parágrafo único, inciso II, da 
Lei nº 9.605/1998 – proprietário da embarcação 
– autoria ............................................ 56/4067, 195

pescaDor embarcaDo

•	Pescador embarcado – ano marítimo – contagem 
diferenciada – enquadramento de tempo espe-
cial – cumulação – possibilidade – requisitos – 
preenchimento .................................. 56/4068, 195

pier De atracação

•	Píer de atracação – execução de obras de cons-
trução – contrato de empreitada – preço fixo e ir-
reajustável – prorrogação – interesse da adminis-
tração – impossibilidade .................... 57/4132, 179

pis

•	PIS e Cofins – art. 17 da Lei nº 11.033/2004 – tribu-
tação monofásica – creditamento – impossibili-
dade – precedentes do STJ – agravo interno impro-
vido ................................................... 57/4133, 180

•	PIS e Cofins – regime monofásico – creditamento 
– impossibilidade – direito de crédito – inexistên-
cia – recurso desprovimento .............. 59/4263, 202

•	PIS e Cofins – tributação – sistema monofásico – 
créditos – aproveitamento – possibilidade – bene-
fício fiscal – Lei nº 11.033/2004 – Reporto – em-
presas não vinculadas a esse regime – extensão 
– cabimento – precedentes ................ 57/4134, 181

•	PIS e Cofins não cumulativos – tributação mo-
nofásica – comerciantes sujeitos à alíquota zero 
– direito ao creditamento – art. 3º, § 2º, das Leis 
nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 ........ 57/4135, 182

•	PIS e Cofins não cumulativos – tributação mo-
nofásica – direito ao creditamento por comer-
ciantes sujeitos à alíquota zero – art. 3º, § 2º, das
Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 . 55/3992, 200

pis/cofins

•	PIS/Cofins – tributação monofásica – art. 17 da Lei 
nº 11.033/2004 – art. 111 do CTN – agravo retido 
prejudicado em função da sentença – apelação
improvida .......................................... 56/4069, 196

•	PIS/Cofins-Importação – constitucionalidade da 
base de cálculo – ICMS – exclusão – possibi-
lidade – STF – repercussão geral – prescrição 

quinquenal – observância – correção monetária 
– taxa Selic – aplicação ..................... 56/4070, 197

porto

•	Porto de Itajaí – improbidade administrativa – Lei  
nº 8.429/1992 – execução de acórdão do Tribunal 
de Contas da União – ação judicial – mesmos fatos 
– coexistência – possibilidade ............ 58/4205, 212

•	Porto de Itajaí/SC – desestatização – elaboração 
dos estudos – restrição à competitividade – in-
dícios ................................................. 58/4204, 212

•	Porto de Maceió/AL – Codern – desestatização – 
prosseguimento – óbices – ausência .. 59/4264, 203

•	Porto de São Francisco – poligonal – processo 
de modificação – audiências públicas – nuli-
dade – improcedência ....................... 58/4206, 213

•	Porto de São Francisco – poligonal – processo de 
modificação – vícios – inexistência .... 58/4207, 213

•	Porto organizado – demolição de obra – contrato 
de arrendamento – atividades portuárias – explo-
ração da União – competência da Justiça Federal
 .......................................................... 59/4265, 203

•	Porto organizado de Porto Alegre – decisão da  
Antaq – suspensão – multa – desocupação da área 
– nulidade – inocorrência – honorários advoca-
tícios – majoração ............................. 58/4208, 214

•	Portos públicos – administração portuária fisca-
lização – Antaq – competência – art. 13 da Re-
solução nº 858-Antaq – infração – princípio da 
reserva legal – TAC – multa – razoabilidade – pro-
porcionalidade .................................. 59/4266, 204

porto De chibatão

•	Porto de Chibatão – deslizamento de terras – carga 
– perda total – indenização por danos materiais –
causa primária do fato – controvérsia 56/4071, 197

portuário

•	Controle Externo sobre Prorrogações Antecipa-
das: o Caso da Malha Paulista Como Chave de In-
terpretação para Futuros Casos de Arrendamen-
to Portuário (Amanda Barros Seabra, Caroline de 
Lima Rodrigues, Pedro Aurélio Azevedo Lustosa 
e Vitória Costa Damasceno) ............................59/96

•	Portuário – desapropriação direta – delegatária de 
serviço público da União – Superintendência do 
Porto de Itajaí – autarquia municipal – interesse da
União – ausência ............................... 56/4072, 198

praticagem

•	Praticagem – despesas realizadas enquanto as 
embarcações estavam operando e disponíveis – 
reembolso – possibilidade  ................ 59/4267, 205

•	Praticagem – número da lotação dos práticos – 
aumento – autoridade marítima – estudo prévio – 
desnecessidade – discricionariedade . 59/4268, 206
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prazo

•	Tributário. Apelação. Aduaneiro. Importa-
ção. Desembaraço aduaneiro. Parametri-
zação da DI. Canal vermelho. Prossegui-
mento do despacho aduaneiro. Excesso de 
prazo. Retenção de mercadorias. Despesas 
portuárias de armazenagem e demurrage.
Honorários (TRF 4ª R.) ....................... 55/3949, 149

prescrição

•	Apelação cível. Ex-empregados da extinta 
Portobras cedidos às subsidiárias respecti-
vas (companhias docas) em outubro de 1990. 
Ação proposta em 2004. Ocorrência de pres-
crição quinquenal total (“fundo do direito”) 
da pretensão ao enquadramento dos referidos 
ex-empregados como servidores públicos re-
gidos pela Lei 8.112, de 1990. Hipótese em 
que o exame do mérito propriamente dito tam-
bém é desfavorável aos autores. Recurso não
provido (TRF 1ª R.) ............................ 56/4022, 107

•	Processual civil e tributário. Prescrição. Taxa de 
utilização do Siscomex. Lei n. 9.716/1998. ma-
joração por portaria do Ministério da Fazenda. 
afronta ao princípio da legalidade. compensação 
ou restituição (TRF 1ª R.) ................... 57/4092, 106

prestação De contas

•	Prestação de contas – Codesp – levantamento do 
sobrestamento – razões de justificativa – não aco-
lhimento – irregularidades em contratos de arren-
damento portuário – contas irregulares – prescri-
ção da pretensão punitiva .................. 57/4136, 183

•	Prestação de contas – Codesp – levantamento do 
sobrestamento – razões de justificativa – não aco-
lhimento – recursos para fundo de previdência 
privada sem contrapartida – pagamento de valo-
res referentes à movimentação mínima – prazo 
de carência – prorrogação – contas irregulares – 
prescrição da pretensão punitiva ....... 57/4137, 183

previDência privaDa

•	Previdência privada – Cia. Docas de São Pau-
lo – “reserva de poupança” – recomposição – 
intervenção federal na entidade de previdência 
privada depositária – conflito de competência
 .......................................................... 57/4138, 186

processo seLetivo

•	Processo seletivo público – entidade de direito pri-
vado – requisitos previstos na Lei nº 12.815/2013 
– exploração direta e indireta pela União de 
portos e instalações  .......................... 57/4139, 186

programa

•	Programa Especial de Regularização Tributária 
(Pert) – requerimento – prazo legal – decisão do 

CARF – alcance – recurso administrativo – auto-
ridade – ato ilegal – inexistência – apelação – im-
provimento ........................................ 55/3993, 200

Q

questões reLevantes Do Direito aDuaneiro nos 
tribunais

•	A Recente Decisão do STF e os Reflexos no ICMS 
Importação nas Operações Terceirizadas (Kelly 
G. Martarello e Gleisa Schreiner) ......................58/9

•	Recurso extraordinário com agravo. Reper-
cussão geral reconhecida. Direito tributário. 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS. Importação. Art. 155, §2º, IX, 
“a”, da Constituição da República. Art. 11, I, 
“d” e “e”, da Lei Complementar 87/96. Aspecto 
pessoal da hipótese de incidência. destinatário 
legal da mercadoria. Domicílio. estabeleci-
mento. Transferência de domínio. Importação 
por conta própria. Importação por conta e or-
dem de terceiro. Importação por conta própria, 
sob encomenda (STF) ............................58/4156, 38

•	Valoração Aduaneira e Capatazia (THC e DTHC) 
(Solon Sehn) ...................................................58/19

r

responsabiLiDaDe tributária

•	 Imposto de Importação – Responsabilidade Tri-
butária – Agente Marítimo – Medida Provisória 
nº 2.158/2001 – Inconstitucionalidade Formal e
Material (Solon Sehn) ....................................57/201

r

rafaeL pascoto fugimoto 

•	Classificar e Punir: a Erraticidade das Sanções Pre-
vistas por Erro na Classificação Fiscal de Merca-
dorias .............................................................55/32

rebocagem

•	Rebocagem – transporte de água e lixo de bor-
do – utilização das instalações portuárias – au-
sência – ISS – execução fiscal – enquadramento
 .......................................................... 59/4269, 206

regime aDuaneiro

•	Tributário. Agravo interno. Efeito suspensivo 
à apelação. Mandado de segurança. Regime 
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aduaneiro de admissão temporária. Contrato 
de arrendamento de aeronave. Prorrogação. 
Inaplicabilidade do Decreto nº 8.010/2013 
(TRF 1ª R.) ......................................... 58/4157, 121

regimes aDuaneiros

•	Regimes aduaneiros – mercadoria nacionalizada 
– aquisição no mercado interno – drawback – IPI, 
contribuição para o PIS e da Cofins – suspensão
 .......................................................... 58/4209, 215

•	Regimes aduaneiros – transferência de bens – pos-
sibilidade – beneficiário – admissão temporária –
Repetro .............................................. 55/3994, 201

•	Regimes aduaneiros – Zona Franca de Manaus – 
internação – insumos importados – sociedades co-
ligadas ............................................... 58/4210, 215

registro

•	Registro das cargas para desembarque – prestação 
de informação – denúncia espontânea – inocor-
rência – multa – legalidade ................ 58/4211, 215

registro Das cargas

•	Registro das cargas – informação intempestiva 
– denúncia espontânea – inocorrência – multa 
– validade .......................................... 56/4073, 199

renata aLcione De faria viLLeLa De arauJo

•	As Multas Aduaneiras Devem Obedecer aos 
Princípios da Razoabilidade, da Proporcionali-
dade e do Não Confisco .................................55/94

repetição Do inDébito

•	Repetição do indébito – interrupção da prescri-
ção – termo a quo da prescrição – ajuizamento da
ação mandamental ............................ 56/4074, 202

responsabiLiDaDe civiL

•	A Personalidade Judiciária do Navio e a Respon-
sabilidade Civil pelo Abuso do Direito Subjetivo 
(Ingrid Zanella Andrade Campos e Igor Zanella
Andrade Campos) ...........................................55/80

•	Responsabilidade Civil do Prático: o Inexplicável 
Silêncio Legislativo Brasileiro (Lucas Sarmento
Pimenta) .........................................................58/97

revisão aDuaneira e cLassificação fiscaL: ques-
tões controvertiDas

•	Classificar e Punir: a Erraticidade das Sanções Pre-
vistas por Erro na Classificação Fiscal de Mercado-
rias (Rafael Pascoto Fugimoto) ........................55/32

•	Controle aduaneiro – Súmula nº 323/STF – inapli-
cação – despacho aduaneiro – paralisação – ato 
administrativo – legalidade e veracidade – pre-
sunção – apelação – desprovimento .....55/3937, 64

•	Desembaraço aduaneiro – classificação fiscal de 
mercadorias – divergência – retenção indevida – 
liberação da mercadoria – exigência de garantia –
ilegalidade ............................................55/3938, 64

•	Desembaraço aduaneiro – interrupção do pro-
cedimento – classificação fiscal – divergência 
– retificação da classificação – retenção das 
mercadorias – impossibilidade ..............55/3939, 65

•	Desembaraço aduaneiro – liberação condiciona-
da ao pagamento de multa e tributos complemen-
tares – impossibilidade .........................55/3940, 65

•	Despacho aduaneiro – classificação tarifária – di-
vergência – retenção pelo fisco .............55/3941, 65

•	Despacho aduaneiro – reclassificação – Nomen-
clatura Comum do Mercosul – multa – conclusão 
do procedimento – liberação dos produtos – pos-
sibilidade ..............................................55/3942, 66

•	 Importação – despacho – exigência – diferença 
de tributo – impugnação – ausência – ato ilegal –
inexistência ..........................................55/3943, 66

•	 Importação – Nomenclatura Comum do Merco-
sul – reclassificação – multa – diferenças tributá-
rias dela decorrentes – retenção da mercadoria –
ilegalidade ............................................55/3944, 67

•	 Imposto de Importação – classificação de mer-
cadoria – questionamento – liberação condicio-
nada à prestação de garantia – ilegalidade – im-
provimento ...........................................55/3945, 67

•	Sujeição Passiva e Ativa do ICMS Importação: a Dis-
ponibilida de Jurídica do Produto Importado Co- 
mo Fator de Determinação (Bruno Tussi e Ricardo
Moisés de Almeida Platchek) ............................55/9

•	Tributário. Aduaneiro. Mandado de segurança. 
Despacho aduaneiro. Interrupção. Correta iden-
tificação das mercadorias. Análise de eventual 
necessidade de reclassificação fiscal. Retenção 
das mercadorias. Impossibilidade. Excesso 
de prazo. Prosseguimento do despacho. Des-
provimento (TRF 4ª R.) ..........................55/3936, 56

ricarDo moisés De aLmeiDa pLatchek e bruno 
tussi

•	Sujeição Passiva e Ativa do ICMS Importação: a 
Disponibilida de Jurídica do Produto Importado
Como Fator de Determinação ...........................55/9

roDrigo cotta e Dina cury

•	A Aplicabilidade do Artigo 754, Parágrafo Único,
do Código Civil à Seguradora Sub-Rogada......55/69

•	A Apresentação do Conhecimento de Embarque 
Original Como Condição para a Liberação da 
Carga ..............................................................58/58

ronaLDo manzo

•	NVOCC ..........................................................56/31
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S

seguraDora

•	A Aplicabilidade do Artigo 754, Parágrafo Único, 
do Código Civil à Seguradora Sub-Rogada (Dina
Cury e Rodrigo Cotta) .....................................55/69

seguro

•	Seguro – transporte marítimo – ação regressiva – 
agente de cargas – transportadora – danos – visto-
ria prévia – avaliação técnica dos produtos – ine-
xistência – responsabilização – impossibilidade
 .......................................................... 57/4140, 187

•	Seguro – transporte marítimo – ação regres-
siva – agente de cargas – transportadora – da-
nos – vistoria prévia – avaliação técnica dos 
produtos – inexistência – responsabilização 

•	– impossibilidade ............................... 56/4075, 203

serviço aDuaneiro

•	Serviço aduaneiro – agente marítimo – dever de
prestar informações – multa ............... 55/3995, 201

serviços

•	Serviços – reparo e manutenção – embarcações 
– plataformas petrolíferas – resultados dentro do 
território nacional – ISS – tributação – possibili-
dade .................................................. 57/4141, 188

•	Serviços – reparo e manutenção – embarcações 
– plataformas petrolíferas – resultados dentro do 
território nacional – ISS – tributação – possibili-
dade .................................................. 56/4076, 203

•	Serviços de atracação de embarcação – cobrança 
de valores – tratativas realizadas por e-mail – com-
provação dos pagamentos – ausência  58/4212, 217

•	Serviços de carga e descarga – isenção – art. 2º, 
inc. I, da LC 116/2003 – tomadores estrangeiros 
– irrelevância – probabilidade do direito – afasta-
mento ................................................ 58/4213, 218

•	Serviços portuários – cobranças referentes à ins-
peção não invasiva de contêineres – prestação do 
serviço incontroversa – art. 2º, da Portaria ALF/STS 
nº 27/2016 – aplicabilidade ............... 57/4142, 189

siscomex

•	Bill of Lading Master – documento para libera-
ção da mercadoria no Siscomex – necessidade – 
exportador – preço a receber ............. 59/4235, 182

•	Siscomex – bloqueio de mercadoria – conheci-
mento de embarque – via original – exibição – exi-
gência – impossibilidade ................... 56/4077, 204

•	Siscomex – manifesto de carga – escala – informa-
ção – ausência – pena de perdimento – afastamen-

to – impossibilidade – reiteração – ausência de
boa-fé ................................................ 55/3996, 202

•	Siscomex – pedido de revisão de estimativa – alte-
ração de submodalidade da habilitação no radar 
– IN RFB 1.603/2015 – contraditório e ampla de-
fesa – observância – necessidade – reenquadra-
mento automático – ilegalidade ......... 58/4214, 218

•	Siscomex – taxa de utilização – Lei nº 9.716/1998 
– portaria do Ministério da Fazenda – majoração 
– princípio da legalidade – afronta – compen-
sação ................................................. 59/4270, 207

•	Siscomex – taxa de utilização – Portaria MF  
nº 257/2011 – reexame determinado pelo 
STJ – notas técnicas – adequação das infor-
mações – custos de operação e investimen-
to – incompatibilidade ....................... 55/3997, 203

•	Siscomex Carga – mercadoria – bloqueio – trans-
portador marítimo – Bill of Lading – apresenta-
ção – caução – exigência – abusividade do ato
 .......................................................... 59/4271, 207

siscoserv

•	Siscoserv – imposição de multa em caso de 
não cumprimento – IN RFB 1.277/2012 – art. 
16 da Lei nº 9.779/1999 – art. 57 da MP 2.158-
35 – obrigação tributária acessória – legalidade
 .......................................................... 59/4272, 208

sistema siscoserv

•	Os Reflexos da Obrigação Acessória do Sis-
tema Siscoserv Prevista na Solução de Con-
sulta Cosit nº 22, de 23 de Março de 2020, 
para o Direito Aduaneiro e Tributário (Lucas 
Cardoso Passos) ................................. 56/4090, 219

sobreestaDia

•	Sobreestadia – agente intermediário – empre-
sa mandatária – legitimidade passiva – “ter-
mo de retirada” em branco – relatório de 
retirada produzido unilateralmente – impro-
cedência ............................................ 56/4078, 204

•	Sobreestadia – homologação de acordo – agente 
de carga – ilegitimidade passiva ad causam – 
inviabilidade ...................................... 55/3998, 204

soLon sehn

•	 Imposto de Importação – Responsabilidade Tri-
butária – Agente Marítimo – Medida Provisória 
nº 2.158/2001 – Inconstitucionalidade Formal e 
Material ........................................................57/201

•	Valoração Aduaneira e Capatazia (THC e DTHC)
 .......................................................................58/19
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tarifa

•	Tarifa portuária – dívida não tributária – execução 
fiscal – prescrição intercorrente – configuração
 .......................................................... 58/4215, 219

tarifa De armazenagem

•	Tarifa de armazenagem – mercadoria abando-
nada – pena de perdimento – RFB – responsa-
bilidade – Decreto-Lei nº 1.455/1976 – pres-
crição – afastamento – apelação da União 
– desprovimento ................................ 55/3999, 206

tarifa portuária

•	Tarifa portuária – execução fiscal – natureza 
jurídica – recursos destinados à pessoa jurídi-
ca de direito interno – prescrição quinquenal
 .......................................................... 59/4273, 208

tarifas portuárias

•	Tarifas portuárias – cobrança – Movimentação 
Mínima Contratual (MMC) – perigo de dano ou ris-
co ao resultado útil ao processo – demonstração –
exigibilidade do crédito – suspensão . 56/4079, 205

taxa

•	Constitucional e tributário. Taxa de utilização 
do Siscomex. Majoração. Art. 3º, §2º, da Lei 
9.716/98 e Portaria MF 257/2011. Inconstitucio-
nalidade. Questão pacificada no STF. Limitação 
do reajuste aos índices de correção monetária. 
Possibilidade. Prescrição. Prazo quinquenal. 
restituição. Apresentação dos documentos com-
probatórios de recolhimento. Apuração admi-
nistrativa. Compensação. Lei vigente à época 
da propositura da demanda. REsp nº 1.137.738/
SP, representativo da controvérsia. aplicação 
da a lei nº 10.637/2002, com as limitações pre-
vistas na Lei nº 11.457/2007. Artigo 170-A do 
Código Tributário Nacional. Correção mone-
tária. Manual de orientação de procedimentos 
para os cálculos da justiça federal. Resolução 
nº 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. 
Honorários advocatícios. Majoração. Artigo 
85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil
(TRF 3ª R.) ......................................... 57/4094, 122

•	Taxa de atracação – Antaq – instauração de arbi-
tragem – suspensão do processo – descabimento
 .......................................................... 58/4216, 220

•	Taxa Siscomex – majoração – Portaria MF  
nº 257/2011 – IN RFB 1.158/2011 – invalidade
 .......................................................... 57/4143, 189

tayane granDo fraga zovico

•	O Sistema Jurídico Brasileiro de Prevenção e Com-
pensação por Derramamento de Óleo Persisten-
te por Embarcações e Sua Potencial Evolução: 
Análise Crítica dos Eventos Ocorridos na Costa 
do Brasil no Ano de 2019 ...............................58/74

terminaL

•	Terminal fluvial de cargas e passageiros – Santa-
rém – construção – oitivas – audiência dos respon-
sáveis – razões de justificativa – acolhimento – 
arquivamento .................................... 57/4144, 189

•	Terminal marítimo – píer – Porto de Paranaguá – 
supressão de mangue – intimação pessoal do Mi-
nistério Público Estadual .................... 58/4217, 220

•	Terminal portuário – incêndio – pleito in-
denizatório julgado improcedente – irre-
signação – cerceamento de defesa – ino-
corrência – emissão de gases tóxicos na 
atmosfera – impacto ambiental – prejuízos 
à saúde da população local ............... 57/4145, 189

•	Terminal portuário – Porto de Pecém – retenção 
da mercadoria retida – falta de autorização de 
funcionamento de empresa – atividade de arma-
zenamento – produtos regulamentados – Anvisa – 
sentença – manutenção ..................... 57/4146, 190

terminaL aquaviário

•	Terminal Aquaviário de Aracaju/SE – pre-
venção de incidentes – medidas necessá-
rias – derramamento de óleo – interesse de 
agir – demonstração – princípios da precau-
ção, da prevenção e do in dubio pro natura –
não provimento ................................. 56/4080, 206

•	Terminal Aquaviário de São Sebastião – obra de 
reparação da ponte de acesso e píer – prazo de 
garantia – inadimplemento ................ 56/4081, 207

terminaL De contêineres

•	Terminal de contêineres – ampliação – obra – 
suspensão – termo aditivo de cessão onerosa de 
área e infraestrutura públicas ............. 59/4274, 208

terminaL De uso privaDo

•	Terminal de Uso Privado (TUP) – contrato – doação 
de terras – validade – nulidade – prejudicialida-
de – ações conexas – ação originária – suspensão
 .......................................................... 59/4275, 212

terminaL marÍtimo

•	Terminal marítimo – Área de Preservação Per-
manente (APP) – licença prévia – supressão 
de vegetação – autorização – procedimento 
administrativo próprio – princípio da separa-
ção de poderes – autoridade administrativa
– poder discricionário ........................ 56/4082, 208
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terminaL portuário

•	Terminal portuário – armazenagem de carga – 
contrato – preço diferenciado – condição – comu-
nicação prévia da destinação – descumprimento 
– prejuízo ao terminal – ausência – tabela de 
preços gerais – inaplicabilidade ......... 55/4000, 209

•	Terminal portuário – licença de operação – abran-
gência – suspensão das atividades – razoabili-
dade – ausência ................................. 55/4001, 209

terminais portuários

•	Terminais portuários – licitação para arrenda-
mento – supostas restrições à competitividade – 
medida cautelar – indeferimento ....... 59/4276, 212

thc2

•	THC2 – cobrança – União – Antaq – Codesp – litis-
consórcio necessário – inconsistência – prescri-
ção – inocorrência – honorários ........ 56/4083, 212

•	THC2 – prestação de serviços portuários – ação 
declaratória de inexistência de débito – terminais 
retroportuários – impossibilidade – infração con-
correncial – abuso de posição dominante – price
squeeze – caracterização  .................. 57/4147, 191

•	THC2 – SEE – cobrança de tarifa por ser-
viços de segregação e entrega de con-
têineres – possibilidade – tarifa não se 
confunde com a tarifa denominada THC – 
transferência de contêineres do pátio do ter-
minal portuário ao recinto alfandegado – le-
gitimidade reconhecida ..................... 57/4148, 192

•	THC2 – serviços de segregação, armazenagem pro-
visória e entrega de contêineres – remuneração – 
operadora portuária – cobrança ......... 57/4149, 194

•	THC2 – tarifa portuária – pagamento – importação 
– conferencia de valores – eficácia do serviço – 
comprovação ..................................... 55/4002, 210

trabaLhaDor avuLso

•	Trabalhador avulso – acidente do trabalho – be-
nefícios previdenciários – conversão – nexo cau-
sal – prova pericial – renovação – necessidade
 .......................................................... 55/4003, 211

•	Trabalhador avulso portuário – aposentadoria 
especial – PPPs – preenchimento dos requisitos 
legais – requerimento administrativo . 59/4277, 212

trabaLhaDor marÍtimo

•	Trabalhador marítimo – contagem do tempo 
de serviço especial – prova por similarida-
de – Súmula nº 106/TRF4 – exposição a ruído 
e EPI: Tema 555/STF – aposentadoria especial 
– concessão ....................................... 56/4084, 214

•	Trabalhador marítimo – previdenciário – ano ma-
rítimo – cumulação – possibilidade – reconheci-

mento da especialidade – tempo de serviço espe-
cial – pescador – transporte marítimo – agentes 
nocivos – aposentadoria especial – concessão
 .......................................................... 57/4150, 195

trabaLhaDor portuário

•	Trabalhador portuário – aposentadoria espe-
cial – reconhecimento – estivador – agentes 
químicos – conversão do tempo especial em 
comum – possibilidade – tempo de contri-
buição, carência e qualidade de segurado 
– comprovação .................................. 59/4278, 214

•	Trabalhador portuário – condições especiais – 
comprovação – estivador – ruído – uso de EPI – 
implementação dos requisitos ............ 59/4279, 215

•	Trabalhador portuário – ensacador – apo-
sentadoria por tempo de contribuição – ati-
vidade especial – enquadramento por 
equiparação à categoria dos estivadores – 
impossibilidade ................................. 59/4280, 216

transportaDora marÍtima

•	Transportadora marítima internacional – contêiner
– consignatário da carga – restituição 55/4004, 211

transporte

•	Transporte marítimo – armazenamento de car-
ga – pagamento – terminal portuário – agente 
brasileira – legitimidade ativa – reconheci-
mento – nulidade – inexistência – cobrança 

•	– cabimento ....................................... 58/4218, 220

•	Transporte marítimo – cláusula contratu-
al – isenção da responsabilidade da ré em 
caso de atraso – atraso substancial – inocor-
rência – danos materiais – indenização par-
cialmente procedente ........................ 58/4219, 221

•	Transporte marítimo – despesas de armazenagem 
– contêiner – retenção da carga até o pagamen-
to – legitimidade – tabela de preços disponibi- 
lizada na internet – insurgência – impossibilidade
 .......................................................... 58/4220, 222

transporte aquaviário

•	Transporte aquaviário – passageiros – queda de 
passageira – dano moral – responsabilidade civil 
objetiva do transportador – nexo de causalidade 
– razoabilidade e proporcionalidade . 57/4151, 197

transporte De cargas

•	Transporte de cargas – sub-rogação legal – ope-
radora portuária – apelação – desprovimento
 .......................................................... 59/4281, 217

transporte marÍtimo

•	Transporte marítimo – exportação – contêineres 
de açúcar – retenção – despesas de armazenagem 
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– cobrança – tutela de urgência – deferimento – 
natureza perecível – propósito da garantia de 
retenção – esvaziamento – liberação da carga – 
caução em dinheiro  .......................... 59/4282, 217

•	Transporte marítimo – tutela de urgência – entre-
ga das mercadorias embarcadas ao Porto de Ma-
riel (Cuba) – indeferimento da tutela pretendida 
– insurgência da requerente – descabimento
 .......................................................... 57/4152, 198

•	Transporte marítimo internacional – caução – des-
cabimento – frete e taxas portuárias – quitação – 
B/L – prepaid – consignatária da carga – cobrança
– impossibilidade ............................... 57/4153, 198

•	Transporte marítimo internacional – estadias de 
contêiner – free time – previsão contratual – ausên-
cia – termo de responsabilidade pela devolução 
– greve de caminhoneiros – caso fortuito – força 
maior – não configuração .................. 57/4154, 199

•	Transporte marítimo internacional – regressiva de 
indenização securitária – danos em cargas cau-
sado por agente consolidador, quando do em-
barque ............................................... 59/4283, 217

•	Transporte marítimo internacional – utilização 
dos containers – cobrança – abusividade não de-
monstrada .......................................... 57/4155, 200

trabaLhaDor portuário

•	Trabalhador portuário avulso – Ogmo – con-
tribuição previdenciária sobre férias indeni-
zadas – contribuição previdenciária sobre 
terço constitucional de férias – imposto de 
renda – isenção ................................. 56/4085, 215

•	Trabalhadores portuários avulsos – Ogmo 
– registro – cancelamento – indenização – 
Fundo de Indenização do Trabalhador Por-
tuário Avulso (FTIP) – União – ilegitimidade 
passiva – matéria de ordem pública – preclusão – 
inexistência ....................................... 56/4086, 215

transporte De carga

•	Transporte de carga – serviço de segregação de 
contêiner – cobrança – possibilidade – recurso –
desprovimento ................................... 55/4005, 212

transporte marÍtimo

•	Transporte marítimo – ação de cobrança – sobre-
estadia – poderes conferidos pelo mandato extra-
polados – extrapolação ...................... 55/4006, 213

•	Transporte marítimo – carga avariada – segurado-
ra – sub-rogação – cláusula arbitral – inaplicabi-
lidade – responsabilização ................. 55/4007, 213

•	Transporte marítimo – mercadoria – retenção 
e posterior liberação pela Alfândega – recinto 
alfandegado – recusa de devolução – despesas 
de armazenagem – cobrança – devolução da 
mercadoria – possibilidade ................ 56/4087, 216

•	Transporte marítimo – responsabilidade ci-
vil – coleta, acondicionamento, armazena-
mento e transporte – container refrigerado
 – danos à mercadoria  ...................... 55/4008, 214

•	Transporte marítimo – seguro – regresso – cau-
ção – desnecessidade – Convenção sobre o 
Acesso Internacional à Justiça – danos – ca-
racterização – danos materiais – agência ma-
rítima – ilegitimidade passiva – prescrição 
– afastamento .................................... 55/4009, 214

•	Transporte marítimo internacional – seguro – sub-
-rogação – danos materiais – agência marítima – 
ilegitimidade passiva – prescrição – afastamento
 .......................................................... 55/4010, 215

tribunaL marÍtimo

•	Tribunal Marítimo – conclusões – reexame pelo 
Poder Judiciário – possibilidade ......... 59/4284, 218

V

vaLor aDuaneiro

•	Valor aduaneiro – PIS/Cofins-Importação e IPI – 
custo do frete internacional e seguro – base de cál-
culo – inclusão – constitucionalidade e legalidade 
da exação – recurso – desprovimento 56/4088, 216

•	Valor Aduaneiro: Ilegalidade e Insegurança Jurí-
dica (Fernando Pieri Leonardo e Daniela Lacerda 
Chaves) ...........................................................57/88

vazamento

•	Vazamento de óleo no litoral – dano material e 
moral – indenização – juros de mora – incidência 
– Súmula nº 54 do STJ ....................... 59/4285, 218

vitória costa Damasceno, peDro auréLio 
azeveDo Lustosa, caroLine De Lima roDrigues e 
amanDa barros seabra

•	Controle Externo sobre Prorrogações Anteci-
padas: o Caso da Malha Paulista Como Chave 
de Interpretação para Futuros Casos de Ar-
rendamento Portuário .....................................59/96

Z

zona portuária

•	Zona portuária secundária – movimentação e 
depósito de cargas – porto seco – ISS – alíquotas 
distintas – arbitrariedade – isonomia e livre con-
corrência – violação .......................... 56/4089, 217
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ana caroLina veLLoso assis e rafaeL igreJas

•	Estratégia de Investimento em Terminais Portuários
Privados no Brasil ...........................................62/43

anáLise crítica

•	Análise Crítica sobre a Predisposição da BR do Mar 
a Atenuar Desigualdades Regionais (José Carlos
Higa de Freitas e Ana Beatriz Junot Longhin) 60/102

anDre zaJDenweber, carLos freDerico aLves, Luis 
c. s. montenegro, tiago buss, roDrigo tavares 
paiva fernanDo seabra e enzo morosini frazzon

•	Proposição de Método para a Avaliação 
de Abusividade na Prestação e Cobrança 
do Serviço de Segregação e Entrega (SSE) 
de Contêineres ..................................................64/9

antaq

•	Antaq – autarquia estadual – execução fiscal – ca-
bimento – resolução da Antaq – princípio da lega-
lidade – processo administrativo – cerceamento 
de defesa – inocorrência .................... 64/4518, 207

•	Antaq – auto de infração – multa administrativa – 
Resolução nº 3.274-Antaq – desconstituição – hi-
pótese de incidência – ausência ........ 64/4519, 208

•	Antaq – especialista em regulação de transportes 
aquaviários – formação específica – inexigibili-
dade .................................................. 60/4297, 185

•	Antaq – multa administrativa – Resolução  
nº 3.274-Antaq – princípio da legalidade – 
processo administrativo – infração configura-
da – valor – princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade ..................................... 64/4520, 210

•	Antaq – portuário – resíduos das operações 
– recolhimento – aplicação de penalidade 
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– advertência – manutenção – razoabilida-
de e proporcionalidade – observância – ape-
lação – desprovimento ....................... 60/4298, 186

•	Antaq – preço – livre pactuação – fiscaliza-
ção – ilegitimidade passiva – remessa dos 
autos à Justiça Estadual ...................... 65/4581, 187

•	Antaq – sentenciamento – nulidades – inexis-
tência – desrespeito à coisa julgada – inocor-
rência – atuação da autarquia – atribuições
 .......................................................... 65/4582, 188

•	ANTT – DER/PR – infração administrativa – 
multa – responsabilização na condição de 
embarcador – instalação portuária – autos de 
infração – nulidade ............................ 64/4521, 211

anvisa

•	Anvisa – crime de falsidade ideológica – falsa de 

realização de vistoria de embarcações – prova de 

dolo – relevância jurídica dos apontados falsos – 

ausência – sentença absolutória – manutenção
 .......................................................... 60/4299, 187

apoio marítimo

•	Apoio marítimo – cobrança dos débitos de ISSQN 
– inexistência de relação jurídico-tributária – lo-
cal de partida das embarcações – valores pagos –
devolução .......................................... 61/4373, 184

aposentaDoria

•	Aposentadoria – tempo de serviço especial – ano 

marítimo – reconhecimento – hidrocarbonetos – 

agentes químicos – ruído – limites de tolerância – 

EPI – gozo de benefício por incapacidade – tem-
po especial – cômputo ....................... 61/4374, 185

aposentaDoria especiaL

•	Aposentadoria especial – auxiliar de serviços 

gerais – área portuária – agente nocivo ruído – 

aplicação retroativa do Decreto nº 4.882/2003 – 

impossibilidade – averbação de tempo especial – 

Tema 995 – precedentes do STF (Tema 810) e STJ
(Tema 905) ........................................ 60/4300, 188

apreensão De mercaDorias

•	Apreensão de mercadorias – pena de perdimen-
to – Decreto nº 67.59/2009 – fundamentação per
relationem – precedentes ................... 60/4301, 189

área De expansão portuária

•	Área de expansão portuária – usuca-
pião – função social da propriedade – ina-
plicabilidade  ..................................... 64/4522, 211

armazém portuário

•	Armazém portuário – recuperação – bem de va-
lor cultural, histórico e arquitetônico – respon-
sabilidade solidária – União, Iphan, Município 
de Antonina e particular .................... 64/4523, 212

armazenagem 

•	Armazenagem de carga – zona portuária – ação 
declaratória de inexistência de débito – free time 
– retirada da carga – inocorrência – caução em 
dinheiro – liberação da carga – valores cobrados 
– regularidade .................................... 61/4375, 186

•	Armazenagem portuária – tarifa – natu-
reza jurídica – preço público – relação 
jurídico-tributária – não sujeição – pre-
cedentes – contrato de depósito oneroso 
– retenção – possibilidade – revisão do juízo 
firmado – impossibilidade  ................. 62/4436, 180

armazenagem De mercaDorias

•	Armazenagem de mercadorias – greve – co-
brança – repetição – impossibilidade . 65/4583, 190

armazenamento

•	Armazenamento – carga geral – SCPar 
Porto de São Francisco do Sul S.A. – lo-
cação de galpões e armazéns de lona – 
indícios de irregularidades – fiscalização extra-
ordinária – pareceres – encaminhamento para a 
Antaq – arquivamento ....................... 64/4524, 213

arrenDamento portuário

•	Arrendamento portuário – correções no edi-
tal – necessidade – TCU – acompanhamento
 .......................................................... 61/4376, 186

arresto De embarcações

•	Arresto de embarcações – pessoa jurídica estran-
geira – transporte marítimo internacional – agên-
cia ou filial no País – ausência – navio – identi-
ficação prévia – limite – atracagens futuras com 
previsão certa .................................... 62/4437, 181

aspectos atuais Do Direito aDuaneiro

•	Desembaraço aduaneiro – classificação fiscal – 
divergência – retenção – parcelamento do valor 
divergente – exigibilidade – suspensão – liberação
da mercadoria – possibilidade ..............61/4354, 64

•	Desembaraço aduaneiro – classificação fiscal 
– divergência – subfaturamento – recolhimento 
do tributo – condição – legalidade – Tema 1.042 
do STF – repercussão geral ...................61/4355, 64

•	Desembaraço aduaneiro – classificação fiscal de 
mercadorias – divergência – exigência de caução 
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– legalidade do ato – Tema 1.042 do STF – reper-
cussão geral ..........................................61/4356, 65

•	Desembaraço aduaneiro – ingresso de mercado-
rias – apreensão – reclassificação fiscal – liberação 
sem caução – impossibilidade – apelação – des-
provimento ...........................................61/4357, 65

•	Desembaraço aduaneiro – retenção – classifica-
ção fiscal – erro – parcelamento do valor diver-
gente – exigibilidade – suspensão – prestação de 
garantia – Súmula nº 323 do STF – violação – ino-
corrência – Tema 1.042 do STF ............61/4358, 67

•	Desembaraço aduaneiro – retenção de mercado-
rias – reclassificação tributária – subfaturamento 
– recolhimento do tributo – condição – legalida-
de – Tema 1.042 do STF – reexame e recurso do
impetrante – desprovimento .................61/4359, 67

•	Desembaraço aduaneiro – retenção de mercado-
rias – reclassificação tributária – subfaturamento 
– recolhimento do tributo – condição – legalidade 
– Tema 1.042 do STF – reexame e recurso do im-
petrante – desprovimento .....................61/4360, 68

•	Evolución del Derecho Aduanero y Rol de la Adua-
na Moderna (Ricardo Xavier Basaldúa) ...........61/36

•	 Importação – Nomenclatura Comum do Merco-
sul – reclassificação – multa e diferenças tribu-
tárias – pagamento – retenção da mercadoria 
– ilegalidade .........................................61/4361, 68

•	 Importação – subfaturamento – auto de infração 
– lavratura – IN SRF 680/2006 – desembaraço
aduaneiro – arbitramento – garantia .....61/4362, 69

•	Liberação de Mercadorias e Pagamento de Tri-
butos Aduaneiros – O RE 1.059.591/SC, sob as 
Perspectivas Nacional e Internacional (Mauricio 
Dalri Timm do Valle e Rosaldo Trevisan) ..........61/9

•	Tributário – Apelação em Mandado de Segurança – 
Juízo de retratação  ...............................61/4353, 59

atos aDministrativos

•	Atos administrativos – pedido de anulação – 
Antaq – resoluções – contrato de arrendamen-
to – vício de formalidade insanável – sentença 
– manutenção .................................... 65/4584, 190

auto De infração

•	Auto de infração – anulação – multa – agente marí-
timo – princípio da legalidade ........... 64/4525, 214

•	Auto de infração – anulação – pena de ad-
vertência –agente marítimo – obrigação 
– princípio da proporcionalidade – afronta 
– inexistência ..................................... 64/4526, 214

•	Processual civil e administrativo – Mandado de 
segurança – Auto de infração – Multa – Des-
constituição (TRF 5ª R.) ...................... 65/4573, 172 

•	Tributário. Apelação. Ação ordinária. Auto 
de infração. Siscomex. Prestação extem-
porânea de informações. Multa. Agen-

te de carga. Artigo 37, inciso IV, “e” DL 
nº 37/66. Honorários recursais devidos. 
Apelação desprovida (TRF 2ª R.) ........ 62/4429, 134

autoriDaDe portuária

•	Autoridade portuária – contrato de arrenda-
mento – reequilíbrio – vigência – livre discri-
cionariedade  ..................................... 65/4585, 191

•	Autoridade portuária – pregão – irregularidades 
– serviços de digitalização – fraude à licitação – 
graves infrações – razões de justificativas – insu-
ficiência – superfaturamento – multa – personali-
dade jurídica – desconsideração ........ 62/4438, 182

avaria De carga

•	Avaria de carga – ação de regressiva – segurado-
ra – transporte marítimo internacional – foro de 
eleição – inoponibilidade em ações regressivas – 
competência do território nacional – precedentes 
do STJ – transportadora – excludente de respon-
sabilidade – ausência de prova .......... 60/4302, 190

B

baLsa

•	Balsa – acidente com veículo – culpa concorren-
te – responsabilidade civil objetiva – município – 
União – indenização por danos materiais e morais 
– quantum indenizatório .................... 62/4439, 182

bárbara braun rizk

•	Da Compatibilização da Convenção sobre 
Trabalho Marítimo – MLC 2006 com a Le-
gislação Vigente, no Tocante à Jornada de 
Trabalho dos Marítimos ..................................63/63

barreiras técnicas

•	Barreiras Técnicas à Exportação Aplicadas aos Por-
tos (Steeve Beloni Corrêa Dielle Dias) .............62/99

bens importaDos

•	Bens importados – desembarque – Porto de San-
tos – destino final – Porto Seco de Cuiabá – pro-
cedimentos de apuração e de fiscalização – risco 
– demonstração – ausência ................ 64/4527, 215

breno feLizoLa e fernanDo neves

•	O Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres
(SSE) É um Ilícito Concorrencial ......................64/31
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c

canaL Do porto De santos

•	Canal do Porto de Santos – navegação – Resolu-
ção Codesp nº 154/2019 – Resolução Normativa 
nº 32-Antaq – prova pré-constituída – ausência 
– remessa necessária e recurso de apelação – 
desprovimento ................................... 60/4303, 190

capatazia

•	Capatazia – tempo de serviço – condições especiais 
– reconhecimento – não conhecimento – agente 
insalubre – conversão em tempo comum – possi-
bilidade ............................................. 62/4440, 183

•	Capatazia – valor aduaneiro – inclusão – possibili-
dade .................................................. 61/4377, 186

carga

•	Carga – prestação de informações – Instrução 
Normativa nº 800/2007 – arts. 37 e 39, do 
Decreto-Lei nº 37/1966 – pena de advertên-
cia – legalidade – art. 76, inciso I, alínea h, Lei 
nº 10.833/2003 – bis in idem – afastamento
 .......................................................... 65/4586, 195

carga seguraDa

•	Carga segurada – ação regressiva – ressarcimen-
to de danos – Justiça Brasileira – competência – 
avarias na carga – constatação – responsabilidade 
contratual da exportadora .................. 64/4528, 216

carLos freDerico aLves, Luis c. s. montenegro,  
tiago buss, roDrigo tavares paiva, anDre  
zaJDenweber, fernanDo seabra e enzo morosini 
frazzon

•	Proposição de Método para a Avaliação de 
Abusividade na Prestação e Cobrança do 
Serviço de Segregação e Entrega (SSE) de 
Contêineres ......................................................64/9

caroLina siLveira

•	A Inconstitucionalidade da Retenção de Mer-
cadorias Importadas após o Julgamento do
RE 1090591/SC ...............................................60/64

caução

•	Caução – parte autora não residente no 
país – requisitos preenchidos – mitigação 
do dever de caucionamento – inexistência 
de elementos – art. 1.013, § 3º, III, do CPC 
– inaplicabilidade  ............................. 64/4529, 217

ciDe-combustíveL

•	Tributário. Cide-combustível. Alíquota zero. 
Art. 1º do Decreto nº 4.940/2003. Nafta impor-

tada não destinada à elaboração de gasolina 
ou diesel. Comercialização com empresa que 
tem atividade econômica principal a fabrica-
ção de tintas, vernizes, esmaltes e lacas (IQB 
Indústria Química de Brasília Ltda). Comercia-
lização com nova e efetiva empresa destinatária 
da mercadoria (Sun Energy). Alteração da nar-
rativa fática apresentada na inicial. Apelação 
não conhecida em parte (TRF 1ª R.) ... 60/4287, 113

cLanDestiniDaDe e segurança

•	Clandestinidade e Segurança Cibernética na Na-
vegação Autônoma (Gabriel Leite Carvalho) ...61/91

cLassificação 

•	Classificação – código NCM – produto químico 
– laudo – perito oficial – perícia técnica – pre-
valência – recurso de apelação – desprovimento
 .......................................................... 61/4378, 187

•	Classificação – NCM 3822.00.99 – testes para de-
tecção – Covid-19 – PIS/Cofins-Importação – exi-
gência – afastamento – previsão legal – ausência 
– impossibilidade – desprovimento .... 61/4379, 188

•	Codesp – MRS Logística S/A – recursos financei-
ros – transferência – realocação de famílias – faixa 
de domínio operacional da ferrovia – ato lesivo 
ao patrimônio público ....................... 61/4380, 189

cLáuDio augusto gonçaLves pereira

Limites da Revisão Aduaneira  ......................62/114

coDeba

•	Codeba – quebra-mar – prolongamento – orça-
mento inadequado – fiscalização deficiente – 
edital – desconformidades – rescisão do contrato
 .......................................................... 65/4587, 195

coDern

•	Codern – cargos públicos – acumulação ilíci-
ta – in dubio pro societate – ação – prossegui-
mento ................................................ 65/4588, 195

•	Codern – construção do terminal turístico – pe-
dido administrativo de reparação dos danos – 
prazo prescricional – suspensão ........ 65/4589, 201

coDesp

•	Codesp – débitos previdenciários – parcela-
mento – validade – art. 31 da Lei nº 8.212/1991
– aplicabilidade ................................. 65/4590, 202

•	Codesp – demissões – anistia – Lei nº 8.878/1994 
– reconhecimento na via administrativa – interes-
se de agir – perda superveniente – indenização –
impossibilidade ................................. 60/4304, 191

•	Codesp – logística interna e dos acessos terrestres 
– avaliação – identificação de ações de controle 
– chancela de sigilo – retirada ........... 65/4591, 203



RDM – ÍNDICE GERAL (Eds. 60 a 65) ......................................................................................................................................................17 

•	Codesp – relatório de auditoria – arrendatária 
– ausência de pagamentos – não adoção de 
providências – supressão de etapas decisórias – 
negativa de provimento ..................... 65/4592, 203

•	Codesp – sobrepreço e superfaturamento – ser-
viços de dragagem – rubricas – duplicidade 
– preço do metro cúbico – majoração irregu-
lar – apuração do dano  ..................... 65/4593, 204

cofins-importação

•	Cofins-Importação – granel – declaração de im-
portação antecipada – retificação – valores reco-
lhidos indevidamente ou a maior – pedido de resti-
tuição – obrigatoriedade .................... 62/4441, 184

coLônia De pescaDores

•	Colônia de pescadores – termo de compromisso – 
União – ausência de participação – obrigação de 
fazer – construção de sede – ausência de interesse
– apelo improvido ............................. 60/4305, 192

companhia Docas Do pará

•	Companhia Docas do Pará – contrato de recupera-
ção estrutural do píer – amarração dos navios – so-
brepreço – não configuração  ............ 64/4530, 218

•	Companhia Docas do Pará – dispensa de li-
citação – caráter de urgência – tratado inter-
nacional – ISPS Code – plano de segurança 
– implantação – atos de improbidade – provas 
inequívocas – ausência ...................... 64/4531, 221

•	Companhia Docas do Pará – procedimentos 
licitatórios – ilegalidades – não configuração 
– atos de improbidade – provas inequívocas 
– ausência ......................................... 64/4532, 223

comperJ

•	Comperj – dragagem de canal – construção de 
cais – atividade pesqueira profissional – exercício 
– impacto – não comprovação – improcedência –
manutenção ....................................... 62/4442, 185

conhecimento De embarque

•	Conhecimento de embarque – título de crédito im-
próprio – transferível por endosso – apresentação 
da via original – ausência – cobrança de garantia
– possibilidade ................................... 60/4306, 192

consiDerações acerca Do reconhecimento e 
execução De sentenças estrangeiras 

•	Considerações Acerca do Reconheci-
mento e Execução de Sentenças Estran-
geiras Relativas ao Direito Marítimo e 
ao Direito do Mar sob uma Perspectiva 
Brasileira (Paulo Henrique Reis de Oliveira) ...62/76

construção

•	Construção de píer e ponto de acesso – Praia da 
Beira e Itaoca – dragagem – pesca – prejuízo –
responsabilidade civil ........................ 64/4533, 226

•	Construção e instalação portuária – danos mate-
riais e morais – atividade pesqueira – interrupção 
– dano ambiental – imprescritibilidade – critério 
reservado às ações coletivas .............. 61/4381, 190

contrato De afretamento

•	Contrato de afretamento – apoio marítimo – for-
necimento de embarcação – período de ino-
perância durante o processo de renovação do 
CCA – período de bloqueio por priorização do 
navio de bandeira nacional – indisponibilidade 
– não caracterização .......................... 60/4307, 194

•	Contrato de afretamento – apoio marítimo – reem-
bolso de despesas acessórias, portuárias e de pra-
ticagem – impontualidade no pagamento – juros 
de mora e correção – incidência ........ 60/4308, 195

contrato De prestação De serviços

•	Contrato de prestação de serviços – contrato 
marítimo de afretamento – descontos – des-
pesas com consumo de óleo diesel – cláu-
sula de solidariedade – competência – Vara 
empresarial – Petrobras – atividade econô-
mica em sentido estrito – normas de direito 
privado – obediência ......................... 60/4309, 196

contrato De seguro

•	Contrato de seguro – ação regressiva – trans-
porte marítimo de carga – avaria da mercadoria 
transportada – alegação de prescrição – des-
cabimento ......................................... 65/4594, 204

•	Contrato de seguro – transporte marítimo interna-
cional – avaria na carga – cláusula limitativa de
responsabilidade – aplicabilidade ...... 62/4443, 186

contrato De transporte marítimo

•	Contrato de transporte marítimo – danos 
– exigência de alta refrigeração – BL – in-
dicação – desembarque – porto de destino 
– não autorização – devolução – sobrees-
tadia – inexigibilidade ....................... 62/4444, 186

•	Contrato de transporte marítimo – sobre-estadia 
de contêineres – preliminar de incompetência 
territorial – afastamento – cláusula de eleição de 
foro – abusividade – afastamento ....... 62/4445, 187

contratos

•	Contrato de afretamento – embarcação de ban-
deira estrangeira – apoio – Certificado de Autori-



18 ......................................................................................................................................................RDM – ÍNDICE GERAL (Eds. 60 a 65)

zação de Afretamento (CAA) – impossibilidade de 
renovação – sentença – reforma ........ 61/4382, 191

•	Contrato de afretamento – entrega da embarcação 
– suposto atraso – multa – duty to mitigate the loss
– possibilidade ................................... 61/4383, 192

•	Contrato de afretamento – indisponibilidade aci-

ma dos limites – multa – prova mínima do fato 

constitutivo – ausência – sentença – manutenção
 .......................................................... 61/4384, 193

•	Contrato de arrendamento portuário – Codesp e 

Libra Terminais – reequilíbrio econômico-finan-

ceiro – acordo – recurso – provimento parcial
 .......................................................... 61/4385, 194

•	Contratos de afretamento – Transpetro – Ope-

ração Lava Jato – excesso de constrição – in-

disponibilidade de outros navios – delimitação 
da demanda ....................................... 61/4386, 195

•	Contratos de afretamento – Transpetro – Opera-
ção Lava Jato – excesso de constrição – indisponi-
bilidade de outros navios – instância – supressão
 .......................................................... 61/4387, 196

contratos De afretamento

•	Contratos de afretamento – Transpetro – corrup-
ção – indícios – sobrepreço – art. 10, inciso VIII, 
da LIA – dano ao erário é presumido – prejuízo 
às atividades – não comprovado – manuten-
ção da medida constritiva .................. 62/4446, 188

contribuição ao fgts

•	Apelação. Contribuição ao FGTS. Responsa-

bilidade solidária. Ogmo e operador portuá-

rio. Crédito relativo ao FGTS pendente de 

pagamento. Impossibilidade de emissão do 

certificado de regularidade do FGTS. Recurso 
desprovido. (TRF 3ª R.) ...................... 64/4505, 176

controLe aDuaneiro

•	Controle aduaneiro – procedimento espe-

cial – IN RFB 1.169/2011 – suspensão de pra-

zos – Covid-19 – Portaria RFB nº 543/2020 

– possibilidade – princípio da razoabilidade – 
desprovimento ................................... 61/4388, 197

convênio

•	Convênio – construção de cais – pequenas em-

barcações – entrega extemporânea de documen-

tação – regularização – entraves burocráticos 

– princípio da razoabilidade – interesse da popu-
lação – sentença – confirmação ......... 62/4447, 189

D

DaDos De embarque

•	Dados de embarque – informação intempestiva 
– multa – agente marítimo – legitimidade passiva 
– obrigação acessória autônoma – denúncia es-
pontânea – inaplicabilidade – multa – finalidade 
punitiva ............................................. 60/4310, 197

Dano ambientaL 

•	Processual civil. Apelação e remessa oficial, tida 
por submetida. Ação civil pública. Dano ambien-
tal. Celebração de acordo entre as partes. Homo-
logação judicial. Cabimento. Recurso provido
(TRF 3ª R.) ......................................... 61/4365, 150

Débito fiscaL

•	Débito fiscal – ação anulatória – ICMS – im-
portação – sujeito ativo – Estado do Rio 
Grande do Sul – ilegitimidade ativa – reco-
nhecimento – Tema 520/STF – aplicação – 
juízo de retratação ............................. 60/4311, 198

•	Débito fiscal – anulatória – importação – real 
adquirente – ocultação – interposição frau-
dulenta – CNPJ – inaptidão – possibilidade – 
apelação – desprovimento ................. 64/4534, 226

DecLarações De importação

•	Declaração de importação – cancelamento – 

devolução de tributos – IN SRF 680/2006 – não 

ingresso de mercadoria no território nacional –
prova – insuficiência – desprovimento 61/4389, 198

•	Declarações de importação – materialidade de-

litiva – comprovação – autoria delitiva – dúvi-
da – absolvição .................................. 65/4595, 205

Demurrage

•	Demurrage – armazenagem – repalletização – di-
ferença no pagamento de mercadoria – período
 de retenção do contêiner .................. 60/4312, 198

Denis austin gameLL

•	Prorrogação Antecipada: Mecanismo de Atração 
de Novos Investimentos Portuários Ou Válvula de 
Escape de Investimentos Represados? ...............62/9

Derramamento De óLeo no mar

•	Derramamento de óleo no mar – imprescritibi-
lidade – agente marítimo – legitimidade passi-
va – dano ambiental – configuração – valor da 
indenização – proporcionalidade e razoabili-
dade .................................................. 65/4596, 206
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Descarbonização e sustentabiLiDaDe 

•	Descarbonização e Sustentabilidade do Trans-
porte Marítimo na Era Pós-Covid. Breves Con-
siderações (Maria Cristina Gontijo Peres Valdez 
Silva) ............................................................64/113

Descomissionamento De embarcações

•	A Necessidade de uma Regulamentação Unifor-
me sobre o Descomissionamento de Plataformas 
em Vista do Princípio da Universalidade (Werner
Braun Rizk) .......................................................60/9

•	Descomissionamento e Reciclagem de Platafor-
mas: Aspectos Jurídicos Relevantes (Wellington 
Nogueira Camacho) ........................................60/26

•	O Impacto da Convenção de Hong Kong no Des-
comissionamento e na Reciclagem de Embarca-
ções e Estruturas Offshore (Nilton Mattos e Duane 
Sarlo de Brito Santos) ......................................60/52

Desembaraço

•	Desembaraço – bagagem desacompanhada – co-
nhecimento de carga – ausência – comprovação 
de propriedade – possibilidade – reexame e re-
curso desprovidos .............................. 61/4390, 199

Desembaraço aDuaneiro

•	Desembaraço aduaneiro – obtenção de visto na 
GLME – ICMS – comprovação do recolhimento – 
ausência – liminar – indeferimento – “prévia infor-
mação” – requisito – descumprimento 60/4313, 199

•	Desembaraço aduaneiro – readequação da li-
cença de importação ao preço da fatura – Ins-
trução Normativa nº 680/2006 – legalidade 
– improvimento ................................. 65/4597, 207

•	Desembaraço aduaneiro – responsabilida-
de civil – danos materiais – indenização 
– nulidade da sentença – não configuração 
– responsabilização do Estado – elementos es-
senciais – inexistência ....................... 64/4535, 228

Desestatização

•	Desestatização – acompanhamento – arrenda-
mento portuário – movimentação e armazena-
gem de graneis líquidos combustíveis – Porto de 
Itaqui/MA – prosseguimento do processo con-
cessório – óbices – inexistência ......... 61/4391, 202

•	Desestatização – arrendamento portuário – mo-
vimentação mínima exigida – modificação – re-
dutor alpha – irregularidades ou impropriedades 
– não identificação – prosseguimento do certame
– recomendação ................................ 62/4448, 191

•	Desestatização – estudos de viabilidade – ar-
rendamento portuário – prévia manifestação do 
TCU – hipóteses ................................ 64/4536, 229

Despacho aDuaneiro

•	Despacho aduaneiro – importação – fatura co-
mercial – assinatura representante legal do expor-
tador .................................................. 61/4392, 203

•	 II – despacho aduaneiro – Siscomex – instru-
ção da DI – fatura comercial – inexigibilidade 
– internação de mercadoria estrangeira – pro-
prietário estrangeiro – titularidade do bem 
– manutenção .................................... 61/4400, 211

Destruição De mercaDorias

•	Destruição de mercadorias – despacho aduanei-
ro – atos processuais – prazo – relevância do fun-
damento – urgência/risco – concessão – provi-
mento ................................................ 61/4393, 204

Direito De regresso

•	Segurador Sub-rogado em Juízo e o Supe-
rior Tribunal de Justiça O Direito de Regres-
so Nasce com a Sub-rogação: Nada Pode 
Enfraquecer Sua Força e Amplitude (Paulo 
Henrique Cremoneze) ....................... 60/4252, 233

Dragagem

•	Dragagem – falhas contratuais – superfatu-
ramento – indícios – audiência – gestores 
– revelia – razões de justificativa dos demais 
responsáveis – rejeição – multa – tomada de 
contas especial – conversão ............... 61/4394, 205

Drawback

•	Drawback modalidade suspensão – não ocorrên-
cia de exportação – juros e multa de mora – repeti-
ção do indébito tributário .................. 61/4395, 205

•	Drawback – suspensão – prorrogação e reclas-
sificação – pedido – previsão legal – ausência 
– interpretação extensiva a benefício fiscal – im-
possibilidade – juros de mora e multa – possi-
bilidade de aplicação  ....................... 65/4598, 209

Duane sarLo De brito santos e niLton mattos

•	O Impacto da Convenção de Hong Kong no Des-
comissionamento e na Reciclagem de Embarca-
ções e Estruturas Offshore ...............................60/52

E

eLis wenDpap

•	 Investidores Estrangeiros: Previsões Normativas e 
Resolução de Disputas contra Entes Públicos Bra-
sileiros ............................................................60/82



20 ......................................................................................................................................................RDM – ÍNDICE GERAL (Eds. 60 a 65)

embarcações 

•	Embarcação – infração sanitária – auto de infração 
– anulação – agência de navegação – responsa-
bilidade – ausência ............................ 62/4449, 191

•	Embarcação – registro – troca de jurisdição 
– descabimento ................................. 65/4599, 210

•	Embarcações de empresa estrangeira – trânsito 
em águas internacionais – proibição – substitui-
ção do bloqueio – descabimento – liberação da
embarcação ....................................... 61/4396, 209

embarcação estrangeira 

•	Embarcação estrangeira – liberação – regime de 
admissão temporária – certidão de regularidade 
fiscal – exigência – desnecessidade – ICMS na en-
trada de mercadoria importada do exterior – não
incidência .......................................... 60/4314, 200

embargos à execução fiscaL

•	Apelação. Embargos à execução fiscal. Ambien-
tal. Multa administrativa. Aplicação. Responsa-
bilidade subjetiva (TRF 4ª R.) ............. 62/4431, 160

embargos De DecLaração

•	Embargos de declaração – Agravo interno – Efei-
to suspensivo ao recurso de apelação – Regime 
aduaneiro especial – Repetro – Importação de 
embarcação – Umbilicais para exploração de 
petróleo – Ausência de descrição na declara-
ção de importação – Referência no inventário 
– Perdimento – Ausência do elemento subjetivo 
– Presunção de má-fé – Impossibilidade – Pena 
convertida em multa – Inexistência de risco de 
dano grave ou de difícil reparação – Omissão 
– Inexistente – Prequestionamento (TRF 2ª R.)
 .......................................................... 65/4570, 146

empresa em recuperação JuDiciaL

•	Tributário. Empresa em recuperação judicial. In-
clusão em parcelamento. Mercadoria importada 
admitida sob regime de entreposto aduanei-
ro. Tributos devidos no registro da declaração 
de importação. Vedação legal. 14, IV, da Lei 
nº 10.522/2002 (TRF 5ª R.) ................ 61/4367, 171

enzo morosini frazzon, Luis c. s. montenegro, 
carLos freDerico aLves, tiago buss, roDrigo 
tavares paiva, anDre zaJDenweber e fernanDo 
seabra

•	Proposição de Método para a Avaliação de 
Abusividade na Prestação e Cobrança do 
Serviço de Segregação e Entrega (SSE) de 
Contêineres ......................................................64/9

estaLeiro

•	Estaleiro – ambiental – construção – Baía da 

Babitonga – utilidade pública – licenciamento
 .......................................................... 62/4450, 192

•	Estaleiro – massa falida – avaliação – condição 
econômica, imobiliária, naval e de petróleo e gás – 
atribuição de propósito – exploração – batimetria
da área de cais ................................... 62/4451, 192

esteLionato

•	Penal – Processual penal – Estelionato – Pres-
crição – Falsificação de documento público 
– Carteira de arrais amador – Materialida-
de – Autoria – Dolo – Condenação mantida
(TRF 1ª R.) ......................................... 65/4569, 133

estivaDor

•	Estivador – aposentadoria por tempo de contri-
buição – atividade especial – categoria profissio-
nal – agentes nocivos – prova – entendimento STF
– reconhecimento .............................. 60/4315, 200

•	Estivador – aposentadoria por tempo de con-
tribuição – concessão – atividade especial – 
enquadramento – ruídos – PPP – períodos de 
avulso sem recolhimentos – impossibilidade –
requisitos preenchidos  ...................... 65/4600, 211

•	Estivador – aposentadoria por tempo de serviço 
– atividade especial – reconhecimento – ruído 
– aposentadoria por tempo de contribuição –
concessão – consectários legais ......... 65/4601, 212

•	Estivador – tempo de serviço especial – averba-
ção – ruído – frio – fontes de custeio – honorários 
recursais – consectários ..................... 62/4452, 193

•	Estivador – tempo de serviço especial – averba-
ção – ruído – frio – sucumbência recíproca – apo-
sentadoria por tempo de contribuição – correção 
monetária e juros de mora ................. 62/4453, 196

execução fiscaL

•	Execução fiscal – conflito de competência – Vara 
Federal – competência relativa – declaração da 
incompetência do juízo de ofício – impossibili-
dade .................................................. 60/4316, 201

•	Execução fiscal – exceção de pré-executividade 
– dissolução irregular da pessoa jurídica – redire-
cionamento da execução – prescrição intercor-
rente – reconhecimento ..................... 62/4454, 196

existência De inDícios Da prática De ato ímprobo

•	Agravo de instrumento. Ação civil pública. Impro-
bidade administrativa. Recebimento da inicial. 
Existência de indícios da prática de ato ímprobo 
(TRF 3ª R.) ......................................... 62/4430, 145

expLosão

•	Navio Tanque. Explosão. Morte de um pro-
fissional não tripulante e danos materiais de 
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grande extensão na embarcação. Acúmu-
lo de gases explosivos apesar da ventilação 
forçada. Falha no monitoramento da atmos-
fera no ambiente onde se fazia uso de ma-
çarico. Condenação (TM) .................. 64/4502, 130

exportação De minério De ferro

•	Exportação de minério de ferro – ICMS – dis-
tribuição – Município de Itaguaí – índice de 
participação – apuração .................... 65/4602, 213

F

fabio correia Luiz soares

•	Breves Reflexões sobre a Entrada em Vigor da Con-
venção sobre Trabalho Marítimo e o Conflito de
Normas no Direito do Trabalho ......................63/34

feLipe barbosa De menezes

•	Os Impactos do Regime de Emergência Sanitária 
(Covid-19) nas Relações do Trabalho Portuário 
Avulso ............................................................65/90

feLipe serra e aLexanDre roDrigues souza

•	A Nova Portaria Que Disciplina a Exploração Di-
reta e Indireta de Áreas e Instalações Não Afetas
às Operações Portuárias .................................62/36

fernanDo neves e breno feLizoLa

•	O Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres
(SSE) É um Ilícito Concorrencial ......................64/31

fernanDo seabra, roDrigo tavares paiva, carLos 
freDerico aLves, Luis c. s. montenegro, tiago 
buss, anDre zaJDenweber e enzo morosini 
frazzon

•	Proposição de Método para a Avaliação 
de Abusividade na Prestação e Cobrança 
do Serviço de Segregação e Entrega (SSE)
de Contêineres ..................................................64/9

francisco De assis aLmeiDa e keroLay amaDo 
cantoni

•	Estudo Comparativo da Responsabilidade Civil 
do Comandante do Navio e do Prático na Nave-
gação em Águas Restritas ..............................62/233

funDaf

•	Fundaf – instalação portuária de uso público ou 
privado – violação ao art. 1.022 do Código de Pro-
cesso Civil – configuração ................. 60/4317, 201

G

gabrieL Leite carvaLho

•	Clandestinidade e Segurança Cibernética na Na-
vegação Autônoma .........................................61/91

gLme

•	GLME – regime diferenciado – matéria-prima – 
importação – diferimento do ICMS – porto de 
desembarque e desembaraço ............. 65/4603, 214

h

habiLitação no raDar/siscomex

•	Tributário. Ação ordinária. Habilitação no 
radar/Siscomex – Submodalidade limitada. 
Revisão de estimativa da capacidade finan-
ceira. Atendimento dos requisitos legais pelo 
contribuinte. Divergência de informações nos 
sistemas da RFB. Correção dos registros na 
administração pública. Retenção indevida da 
mercadoria importada. Taxas de armazenagem 
e demurrage. Indenização (TRF 5ª R.) 62/4432, 170

homero wanDerson Luiz geremias e miLene zerek 
resenDe

•	Reflexos da MLC no Direito Previdenciário 
Nacional .........................................................63/95

I

ibama

•	 Ibama – autos de infração – comercialização, 
conservação e beneficiamento de pescados – li-
cença de empresa pesqueira no Registro Geral de 
Atividade Pesqueira (RGP) – exigência – autos de
infração – legalidade ......................... 62/4455, 197

•	 Ibama – mestre da embarcação – infração – pena 
de multa – fixação – ilegalidade não apontada –
administração – poder discricionário . 61/4397, 209

icms

•	 ICMS – contrato de importação – peças marítimas 
– Repetro – cadastro de contribuintes – inscri-
ção – inaplicabilidade ....................... 61/4398, 210

•	 ICMS – embarcação objeto de afretamento – leasing 
operacional – Repetro-Sped ............... 60/4318, 203

•	 ICMS – importação – hipótese de incidência – as-
pecto pessoal – destinatário legal da mercadoria
 .......................................................... 61/4399, 210
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•	 ICMS – Senai – entidade sem fins lucrativos – 
imunidade tributária – desembaraço aduaneiro 
sem o recolhimento do referido tributo es-
tadual – possibilidades ....................... 65/4604, 215

impactos Do regime De emergência sanitária 

•	Os Impactos do Regime de Emergência Sanitária 
(Covid-19) nas Relações do Trabalho Portuário 
Avulso (Felipe Barbosa de Menezes) ...............65/90

impLicações coLaterais

•	 Implicações Colaterais dos Embargos de Decla-
ração com Efeitos Infringentes no Processo Ma-
rítimo: Possibilidade de Equívoco na Ministra-
ção da Dose (Matusalém Gonçalves Pimenta e 
Lucas Sarmento Pimenta) ..............................64/268

importação

•	 Importação – armas – varejo – impedimento
 .......................................................... 61/4401, 213

•	 Importação – fiscalização – procedimento espe-
cial – presunção de legalidade e veracidade – IN 
SRF 228/2002 – garantia – pena de perdimento – 
apelação – desprovimento ................. 64/4537, 232

•	 Importação – obrigações acessórias – fatura co-
mercial – formas de assinatura ........... 65/4605, 215

•	 Importação – Siscomex – quebra de lote – ato ad-
ministrativo verbal ............................. 62/4456, 201

importação De guinDastes

•	 Importação de guindastes – Programa “Reporto” – 
empresa habilitada – Lei nº 11.033/2014 – apela-
ção e remessa oficial não providas .... 60/4319, 203

importação De mercaDorias

•	 Importação de mercadorias – controle adu-
aneiro – procedimento especial – perdi-
mento – motivação explícita – necessi-
dade – despacho aduaneiro – liberação 
– cabimento – subfaturamento/erro na classi-
ficação tarifária – retenção – impossibilidade
 .......................................................... 60/4320, 205

importação frauDuLenta

•	 Importação fraudulenta – interposta pessoa – 
penalidade – inaptidão da inscrição no CNPJ 
– legalidade – art. 81, da Lei nº 9.430/1996 – 
aplicabilidade – pena prevista no art. 33 da Lei 
nº 11.488/2007 – compatibilidade..... 60/4321, 208

imposto

•	 Imposto de importação – base de cálculo – valor 
aduaneiro – despesas de capatazia – inclusão – 
orientação firmada pelo STJ no REsp 1.799.306/RS  

(Tema 1.014) – aplicação imediata – sentença de-
negatória – manutenção .................... 62/4457, 201

•	 Imposto sobre a importação – importação por 
conta e ordem de terceiro – prestação de servi-
ços de promoção do despacho aduaneiro – des-
conto incondicional – nota fiscal de prestação de
serviços ............................................. 62/4458, 202

imposto De importação

•	 Imposto de importação – execução fiscal – re-
gime de trânsito aduaneiro para o Paraguai 
– fato gerador – ausência – cobrança indevi-
da – apelação desprovida .................. 64/4538, 233

•	 Imposto de Importação – Multa de Ofí-
cio Ou Multa de Mora no Curso do Des-
pacho Aduaneiro até o Desembaraço? 
(Walter Machado Veppo) ..............................64/263

•	Parecer – Imposto de Importação – Base de Cál-
culo Valor Aduaneiro – Capatazia, THC-DTHC 
(Solon Sehn) .................................................65/243

imposto sobre a importação

•	 Imposto sobre a Importação – extravio de merca-
dorias – multa – determinação da base de cálculo
– impossibilidade ............................... 60/4322, 209

•	 Imposto sobre a importação – importação por 
encomenda – identificação do encomendante 
– dispensabilidade – infrações por fraude – si-
mulação ou interposição fraudulenta – prazo
de estoque ......................................... 65/4606, 216
Informativo do Tribunal Marítimo .................64/287

inconstitucionaLiDaDe Da interposição frauDu-
Lenta 

•	A Inconstitucionalidade da Interposição Frau-
dulenta Presumida (Paula Jacques Goulart) .....65/74

ingriD zaneLLa anDraDe campos e peDro caLmon 
neto

•	Direitos Trabalhistas do Trabalhador do Mar: 
uma Análise a Partir da Convenção do Trabalho 
Marítimo .......................................................63/159

instaLações

•	 Instalação de empreendimento portuário – licen-
ciamento ambiental – entidades federais – anuên-
cia – ilegalidades – Justiça Federal – competência
 .......................................................... 61/4402, 213

•	 Instalações portuárias – Termo de Ajustamento 
de Conduta – regularização da ocupação – An-
taq – resolução – concessão – licitação – neces-
sidade ................................................ 61/4403, 214
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interposição frauDuLenta De pessoa

•	 Interposição fraudulenta de pessoa – declara-
ção de importação de mercadorias – falsidade 
ideológica – conflito negativo de competência 
– competência – local da sede – empresa res-
ponsável pela ocultação do real importador – 
agravo – desprovimento ..................... 62/4459, 203

investimentos em arrenDamentos portuários –  
reguLação e ativiDaDe econômica

•	A Nova Portaria Que Disciplina a Exploração Di-
reta e Indireta de Áreas e Instalações Não Afetas 
às Operações Portuárias (Felipe Serra e Alexandre
Rodrigues Souza) ............................................62/36

•	Estratégia de Investimento em Terminais Portuá-
rios Privados no Brasil (Ana Carolina Velloso Assis e
Rafael Igrejas) .................................................62/43
Portaria nº 51, de 23 de Março de 2021 .........62/63

•	Prorrogação Antecipada: Mecanismo de Atra-
ção de Novos Investimentos Portuários Ou Vál-
vula de Escape de Investimentos Represados? 
(Denis Austin Gamell) .......................................62/9

ipi

•	 IPI – bens importados – desembaraço aduaneiro 
– saída do estabelecimento importador para co-
mercialização no mercado interno – incidência –
constitucionalidade ........................... 61/4404, 215

•	 IPI – crédito – importação – lançamento de ofício –
prescrição – nota fiscal complementar 62/4460, 204

•	 IPI – estabelecimento importador – pro-
duto importado – saída – estabelecimento 
industrial – equiparação – tratado interna-
cional – saída com suspensão do imposto – 
inaplicabilidade ................................. 62/4461, 205

•	 IPI – fato gerador – desembaraço aduanei-
ro – venda do produto importado ao consu-
midor final – nova exigência do mesmo im-
posto – possibilidade – Acórdão Paradigma: 
EREsp 1.403.532/SC .......................... 60/4323, 210

•	 IPI não aproveitado em operação posterior – 
restituição – regime drawback – revogação
 .......................................................... 65/4607, 218

•	 IPI no desembaraço aduaneiro – bem industriali-
zado – saída do estabelecimento importador – co-
mercialização no mercado interno – REsp e RExt – 
negativa de seguimento ..................... 62/4462, 206

irrf

•	 IRRF – remessas para o exterior – transpor-
te internacional de mercadorias – serviços 
correlatos ........................................... 64/4539, 234

iss

•	 ISS – operações de frete de combustíveis – entre-
ga – navio estrangeiro – contratação FOB – Fis-

co – modificação da definição legal do sujeito 
passivo – impossibilidade .................. 65/4608, 219

j

José carLos higa De freitas e  
ana beatriz Junot Longhin

•	Análise Crítica sobre a Predisposição da BR do Mar 
a Atenuar Desigualdades Regionais ..............60/102

José urbano cavaLini Junior e marceLo  
sammarco

•	Da Segurança Jurídica no Setor Portuário e Ne-
cessária Harmonia entre os Órgãos Reguladores 
sob a Ótica da Cobrança do Serviço de Segrega-
ção e Entrega de Contêineres (“SSE”)  .............64/37

Josiane zorDan battiston, keLLy gerbiany  
martareLLo e naDine viauD gattáes

•	Da Seleção Indiscriminada das Importações ao 
Canal Cinza em Decorrência do Procedimento de 
Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras
 .......................................................................65/46

Juarez camargo De aLmeiDa praDo fiLho

•	Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes no 
Contexto da MLC 2006 .................................63/117

k

keLLy gerbiany martareLLo, Josiane zorDan  
battiston e naDine viauD gattáes

•	Da Seleção Indiscriminada das Importações 
ao Canal Cinza em Decorrência do Procedi-
mento de Fiscalização de Combate às Fraudes 
Aduaneiras .....................................................65/46

keroLay amaDo cantoni e francisco De assis 
aLmeiDa

•	Estudo Comparativo da Responsabilidade Civil 
do Comandante do Navio e do Prático na Nave-
gação em Águas Restritas ..............................62/233

l

Laércio cruz uLiana Junior

•	Limites do Poder de Polícia Aduaneiro e a Ins-
trução Normativa RFB nº 1.986/2020 .............65/24
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Lucas carDoso passos

•	A Navegação Interior no Brasil para Escoamento
da Produção ...................................................65/61

Lucas sarmento pimenta e matusaLém gonçaLves 
pimenta

•	 Implicações Colaterais dos Embargos de De-
claração com Efeitos Infringentes no Pro-
cesso Marítimo: Possibilidade de Equívoco
na Ministração da Dose ................................64/268

Luis c. s. montenegro, tiago buss, carLos 
freDerico aLves, roDrigo tavares paiva, anDre 
zaJDenweber, fernanDo seabra e enzo morosini 
frazzon

•	Proposição de Método para a Avaliação 
de Abusividade na Prestação e Cobrança 
do Serviço de Segregação e Entrega (SSE) 
de Contêineres ..................................................64/9

m

manDaDo De segurança

•	Direito processual civil e administrativo. Man-
dado de segurança. Pregão Eletrônico 27/2019. 
Serviço de dragagem de manutenção do Porto 
de Santos. Proposta comercial. Atendimento 
aos termos do edital. Pretensão de desclassifi-
cação da proposta. Indicação de dragas a serem 
utilizadas. Vinculação a outro contrato. Decla-
ração de disponibilidade do maquinário. Pro-
dutividade mínima. Atendimento. Fator in situ. 
Alteração linear e uniforme. “Conta de chega-
da”. Inocorrência. Demonstração de direito lí-
quido e certo. Inocorrência (TRF 3ª R.) 60/4289, 126

marceLo sammarco e José urbano cavaLini 
Junior

•	Da Segurança Jurídica no Setor Portuário e Ne-
cessária Harmonia entre os Órgãos Reguladores 
sob a Ótica da Cobrança do Serviço de Segrega-
ção e Entrega de Contêineres (“SSE”)  .............64/37

maria Lúcia menezes gaDotti

•	Convenção nº 186 da OIT (MLC 2006) – Aplicabili-
dade aos Tripulantes Brasileiros Contratados para 
Trabalhar em Navios de Cruzeiros Marítimos 63/144

marina

•	Marina – braço morto – área de preservação per-
manente – recuperação ..................... 60/4324, 210

marinheiro

•	Marinheiro – aposentadoria por tempo de ser-
viço – reconhecimento de atividade especial 

– ruído – marinheiro – concessão de benefício 
– preenchimento dos requisitos  ........ 65/4609, 219

marinheiro De convés

•	Marinheiro de convés – tempo de serviço 
especial – pedido de reafirmação da DER 
– possibilidade de análise e de concessão
de benefício  ...................................... 64/4540, 235

marítimo

•	Marítimo – processo seletivo – moço de con-
vés – Período de Instrução no Mar (PIM) – pro-
vidência de vaga – União – responsabilidade
 .......................................................... 65/4610, 220

marítimo embarcaDo

•	Marítimo embarcado – ano marítimo – contagem 
cumulada com tempo especial – possibilidade – 
EPI – aposentadoria especial – regras permanentes 
– direito ao benefício mais vantajoso – tutela es-
pecífica .............................................. 60/4325, 211

mateus tiagor campos e roDrigo maito Da 
siLveira

•	Pressupostos para Caracterização de Interposi-
ção Fraudulenta e Aplicação da Pena de Perdi-
mento no Contexto Administrativo Fiscal Atual
 .........................................................................65/9

matusaLém gonçaLves pimenta e Lucas sarmento 
pimenta

•	 Implicações Colaterais dos Embargos de Decla-
ração com Efeitos Infringentes no Processo Marí-
timo: Possibilidade de Equívoco na Ministração 
da Dose ........................................................64/268

mauricio coentro pais De meLo

•	Os Padrões de Jornada de Trabalho dos Marítimos e 
a Maritime Labour Convention 2006 ..............63/44

mauricio DaLri timm Do vaLLe e rosaLDo 
trevisan

•	Liberação de Mercadorias e Pagamento de Tribu-
tos Aduaneiros – O RE 1.059.591/SC, sob as Pers-
pectivas Nacional e Internacional .....................61/9

mauro costa cavaLcante fiLho e aLLine bessa  
De meneses

•	Considerações Acerca da Fiscalização e Cer-
tificação de Navios com a Entrada em Vi-
gor da Convenção do Trabalho Marítimo 
– MLC 2006 no Brasil .....................................63/79

mercaDorias

•	Mercadorias – extravio e avaria – agente marítimo 
– responsabilidade não verificada – força maior – 
reexame e recurso desprovidos .......... 64/4541, 236
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mestre De cabotagem Da marinha mercante

•	Mestre de cabotagem da marinha mercante – pres-
tação de serviços – vínculos trabalhistas – Sispat – 
Petrobras – restrição – culpa .............. 64/4542, 238

miLene zerek resenDe e homero wanDerson Luiz 
geremias

•	Reflexos da MLC no Direito Previdenciário 
Nacional .........................................................63/95

muLta aDministrativa

•	Administrativo – Antaq – Multa administrati-
va – Resolução nº 3.274/2014 – Princípio da 
legalidade – Processo administrativo – Infra-
ção configurada – Fixação da multa no valor 
máximo – Reincidência – Proporcionalidade
(TRF 4ª R.) ......................................... 65/4572, 163

•	Multa administrativa – Resolução da Antaq – prin-
cípio da legalidade – infrações administrativas – 
valor da multa – princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade – desprovimento ....... 60/4326, 212

N

naDine viauD gattáes, keLLy gerbiany  
martareLLo e Josiane zorDan battiston

•	Da Seleção Indiscriminada das Importações ao 
Canal Cinza em Decorrência do Procedimento de 
Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras
 .......................................................................65/46

naufrágio De embarcação

•	Naufrágio de embarcação – morte de passageiro – 
indenização devida – Lei nº 8.374/1991 – seguro 
obrigatório – ação de cobrança ......... 61/4405, 216

navegação interior no brasiL 

•	A Navegação Interior no Brasil para Escoamento 
da Produção (Lucas Cardoso Passos)...............65/61

navegação por travessia

•	Navegação por travessia – aposentadoria por 
tempo de contribuição – tempo especial – ano 
marítimo – contagem diferenciada – cumulação 
– possibilidade – aposentadoria por tempo de 
contribuição – revisão da RMI ........... 62/4463, 207

navegabiLiDaDe

•	Navegabilidade – time charter party – barca-
ças – devolução – manutenção – não confor-
midades técnicas – armador – responsabilidade
 .......................................................... 65/4611, 221

navio bahamas

•	Navio Bahamas – danos ambientais – ajui-
zamento de ação civil pública – interrup-
ção do prazo prescricional – possibilidade 
– prescrição inocorrente – sentença – des-
constituição ....................................... 60/4327, 213

•	Navio Bahamas – danos morais e materiais – 
prescrição trienal – inocorrência – art. 2.028 do 
Código Civil – regra de transição – ação civil 
pública – interrupção do prazo prescricional – 
direito individual homogêneo ............ 65/4612, 223

navio mercante

•	Navio Mercante (N/M) Navio Petroleiro (N/P). 
Abalroação. Erro de manobra e de vigilância. 
Condenação (TM) .............................. 65/4567, 120

navio vicuña

•	Navio Vicuña – Recurso Especial Repetitivo – ne-
gativa de prestação jurisdicional – não ocorrência 
– empresas adquirentes da carga transportada – 
ausência de responsabilidade – nexo de causali-
dade – não configuração ................... 60/4328, 214

negLigência

•	N/M. Presença de 20 (vinte) clandestinos a bor-
do. Negligência. Condenação (TM) ... 65/4568, 129

niLton mattos e Duane sarLo De brito santos

•	O Impacto da Convenção de Hong Kong no Des-
comissionamento e na Reciclagem de Embarca-
ções e Estruturas Offshore ...............................60/52

normas gerais De Direito tributário

•	Normas gerais de Direito Tributário – regime 
aduaneiro especial de admissão temporária 
para aperfeiçoamento ativo – concessão – apli-
cação – regularidade fiscal – comprovação pelo 
beneficiário – dispensa ...................... 62/4464, 208

o

obrigações/créDitos tributários

•	Obrigações/créditos tributários – suspensão 
temporária – Covid-19 – calamidade pública – 
impossibilidade – legalidade tributária estrita – 
separação dos poderes – princípios da isonomia 
fiscal e da livre concorrência ............. 64/4543, 239

observância Das garantias constitucionais na 
fiscaLização aDuaneira

•	Pressupostos para Caracterização de Interposi-
ção Fraudulenta e Aplicação da Pena de Perdi-
mento no Contexto Administrativo Fiscal Atual  
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(Rodrigo Maito da Silveira e Mateus Tiagor
Campos) ...........................................................65/9

•	Da Seleção Indiscriminada das Importações ao 
Canal Cinza em Decorrência do Procedimento 
de Fiscalização de Combate às Fraudes Aduanei-
ras (Kelly Gerbiany Martarello, Josiane Zordan 
Battiston e Nadine Viaud Gattáes) ..................65/46

•	Limites do Poder de Polícia Aduaneiro e a Instru-
ção Normativa RFB nº 1.986/2020 (Laércio Cruz
Uliana Junior) .................................................65/24

oea e a autorreguLarização De infrações

•	OEA e a Autorregularização de Infrações 
Aduaneiras (Fernando Pieri Leonardo) ............64/77

ogmo

•	Ogmo – cancelamento de registro – contagem 
do prazo prescricional – prazo quinquenal
 .......................................................... 64/4544, 242

•	Ogmo – ensino profissional marítimo – realização 

de cursos e treinamentos – exigência – rejeição 

– obrigação legal – ausência – isenção de contri-
buição – impossibilidade ................... 62/4465, 208

operações portuárias

•	Operação portuária – danos – indenização 
pela seguradora – sub-rogação – teoria da 
actio nata ........................................... 65/4613, 224

•	Operação portuária – taxa de serviço não 

especificado – guindastes – ociosida-

de – cobrança – natureza de multa da ver-

ba cobrada – norma da autoridade portuá-

ria – infração e penalidade não previstas 
na Lei dos Portos – ilegalidade ........... 62/4466, 210

•	Operações portuárias – contrato de pres-

tação de serviço – armazenagem refri-

gerada – colisão de contêiner durante 

movimentação – produtos alimentícios – pere-
cimento – indenizabilidade ............... 60/4329, 215

operaDores portuários

•	Operadora portuária – mão de obra cadastrada 

no Ogmo – utilização – obrigação – questão que 

não decorre de relação de trabalho – conflito de 

competência positivo – Justiça Comum – compe-
tência ................................................ 61/4406, 216

•	Operadores portuários – SCPar Porto de São 

Francisco do Sul S.A. – recebimento de pro-

postas – credenciamento ordinário – irregu-

laridades – pareceres – encaminhamento para
 a Antaq – arquivamento .................... 64/4545, 243

p

pauLa Jacques gouLart

•	A Inconstitucionalidade da Interposição Frau-
dulenta Presumida ..........................................65/74

pauLo henrique cremoneze

•	Breve Ensaio sobre o Princípio do Mutualismo, a 
Força da Sub-Rogação e Sua Importância para o
Ressarcimento ..............................................61/240

•	Segurador Sub-rogado em Juízo e o Superior Tri-
bunal de Justiça O Direito de Regresso Nasce com 
a Sub-rogação: Nada Pode Enfraquecer Sua Força
e Amplitude ....................................... 60/4252, 233

pauLo henrique reis De oLiveira

•	Considerações Acerca do Reconhecimento e 
Execução de Sentenças Estrangeiras Relativas 
ao Direito Marítimo e ao Direito do Mar sob 
uma Perspectiva Brasileira ..............................62/76

peDiDo De ressarcimento

•	Pedido de ressarcimento – créditos – proce-
dimento administrativo – prazo para conclu-
são – art. 24 da Lei nº 11.457/2007 – com-
pensação de ofício – correção monetária 
– termo inicial ................................... 62/4468, 212

peDro caLmon neto e ingriD zaneLLa anDraDe 
campos

•	Direitos Trabalhistas do Trabalhador do Mar: 
uma Análise a Partir da Convenção do Trabalho 
Marítimo .......................................................63/159

peDro henrique soares

•	Sobre-Estadia de Contêineres – A Natureza Jurídi-
ca da Demurrage no Direito Brasileiro ..........61/102

pena De perDimento

•	Pena de perdimento – contêineres de carga – in-
validade – inconstitucionalidade da legislação 
– controle aduaneiro – repercussão geral – re-
jeição – eficácia apenas para o caso concreto
 .......................................................... 61/4407, 218

•	Pena de perdimento – despesas de armazenagem 
– Secretaria da Receita Federal – entendimento 
equivocado – cobrança de valores relacionados à
sobre-estadia ..................................... 62/4467, 211

pesca De arrasto

•	Pesca de arrasto – três milhas náuticas – auto de 
infração – multa – regularidade – degradador am-
biental – responsabilidade objetiva  ... 61/4408, 219
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pesca De emaLhe inDustriaL

•	Pesca de emalhe industrial – suspensão de restri-
ções – direito ambiental – competência – União – 
Ibama – legitimidade passiva – dano ambiental –
imputabilidade .................................. 60/4330, 216

pescaDor embarcaDo

•	Pescador embarcado – previdenciário – segurado 
especial – tempo especial – ano marítimo – apo-
sentadoria por tempo de contribuição – requisitos
– preenchimento ................................ 61/4409, 220

petrobras 

•	Petrobras – ação de perdas e danos – embar-
cação estrangeira – prestação de serviços – 
contratos de afretamento ................... 65/4614, 224

pis/cofins

•	PIS e Cofins – tributação monofásica – cré-
ditos – aproveitamento – possibilidade – Lei  
nº 11.033/2004 – “Reporto” – empresas não vin-
culadas a esse regime – extensão – cabimento – pre-
cedentes ............................................ 60/4331, 217

•	PIS/Cofins – indenização por sobre-estadia –  
art. 1º,§ 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 
10.833/2003 – incidência – base de cálculo – 
hipóteses de exclusão – rol taxativo – exegese 
literal – conceito legal e constitucional: receita 
e faturamento – abrangência – tributação devida
 .......................................................... 65/4615, 225

pis-importação

•	PIS-Importação e Cofins-Importação – Lei  
nº 10.865/2004 – valor aduaneiro – ICMS – pró-
prias contribuições – acréscimo – inconstituciona-
lidade – precedente do STF ................ 64/4546, 243

pis-importação e cofins-importação

•	PIS-Importação e Cofins-Importação – desemba-
raço aduaneiro – inclusão de ICMS nas bases de 
cálculo – declaração do direito à compensabi-
lidade – via mandamental – mandado de segu-
rança – adequação ............................ 60/4332, 217

poLuição

•	Direito do Mar e a Poluição por Detritos, Plásticos e 
Microplásticos (Wellington Nogueira Camacho)
 .......................................................................61/70

porto 

•	Porto – poligonal – via pública – utilização – 
autorização – município – impossibilidade
 .......................................................... 65/4616, 227

porto De santos

•	Porto de Santos – licitação da área STS20 – atra-
so injustificado – razões de justificativa – rejei-
ção – multa – embargos de declaração – rejeição
 .......................................................... 60/4333, 218

portos e Das instaLações portuárias

•	Portos e das instalações portuárias – terrenos e 
espaços físicos em águas públicas da União – 
destinação – Portaria SPU nº 7.145/2018 – ile-
galidade – inocorrência ..................... 64/4547, 244

portos organizaDos

•	Porto organizado – reclamação trabalhista – con-
tribuição previdenciária – adicional de riscos – Lei 
nº 4.860/1965 – contribuição para a seguridade
social – retenção ................................ 62/4469, 213

•	Portos organizados – TUPS – comparação – audi-
toria operacional sobre limitações – oportunida-
des de melhorias identificadas – recomendações
 .......................................................... 60/4334, 218

portuário 

•	Portuário – contrato de arrendamento – reequi-
líbrio econômico-financeiro – tutela provisória 
– art. 300do CPC ............................... 62/4470, 214

praticagem 

•	Praticagem – estrutura implementada – Autori-
dade Portuária – ausência condições de execu-
ção – prestação de serviços – ex-sócios – obri-
gação ................................................. 62/4471, 215

•	Praticagem – estrutura implementada – prestação 
de serviço – atribuição originária da autoridade 
portuária – remuneração .................... 61/4410, 221

•	Praticagem – prestação de serviços – bacia amazô-
nica oriental – duplicatas – embargos à execução
 .......................................................... 62/4472, 215

•	Prestação informações – intempestividade – auto 
de infração – denúncia espontânea – inaplicabili-
dade – apelação – desprovimento ...... 61/4411, 222

•	Repetição de indébito – ICMS – importação de 
bens – unidade flutuante de produção, armaze-
namento e transferência de óleo – FPSO – Re-
petro – contrato de afretamento – transferên-
cia de propriedade dos bens – ausência – fato 
gerador – inocorrência ....................... 61/4412, 224

prescrição intercorrente 

•	Prescrição Intercorrente em Matéria Aduaneira
(Cláudio Augusto Gonçalves Pereira) ..............64/99

prestação De informação

•	Prestação de informação – carga transpor-
tada – agente de carga – legitimidade – de-
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núncia espontânea – inocorrência – multa –
validade ............................................. 64/4548, 246

•	Prestação de informação – carga transpor-
tada – destempo – Siscomex/Mantra – auto 
de infração – multa – legalidade – resolução 
Cosit – inaplicabilidade ..................... 64/4549, 249

•	Prestação de informação – carga transportada 
– princípio da retroatividade da norma mais 
benéfica – art. 106, II, a, do CTN – aplicabili-
dade – denúncia espontânea – inocorrência
 .......................................................... 64/4550, 249

prestação De serviços

•	Prestação de serviços – monitoramento e plu-
gagem reefer – cesta de serviços – box rate 
– cobrança – art. 5º da Resolução da Antaq 
nº 2389/2012 ..................................... 64/4551, 251

presunção De LegitimiDaDe

•	Presunção de legitimidade dos atos administra-
tivos – probabilidade de direito não demons-
trado – agravo de instrumento – não provi-
mento ................................................ 65/4617, 229

previDenciário

•	Previdenciário – apelação – aposentadoria espe-
cial – cabimento – atividade especial compro-
vada – hidrocarbonetos ..................... 65/4618, 229

princípio Do mutuaLismo

•	Breve Ensaio sobre o Princípio do Mutualismo, a 
Força da Sub-Rogação e Sua Importância para o 
Ressarcimento (Paulo Henrique Cremoneze) 61/240

previsões normativas e resoLução

•	 Investidores Estrangeiros: Previsões Normativas e 
Resolução de Disputas contra Entes Públicos Bra-
sileiros (Elis Wendpap) ....................................60/82

proceDimento comum

•	Procedimento comum – legitimidade da Antaq –
 tarifa portuária .................................. 64/4552, 252

r

rafaeL igreJas e ana caroLina veLLoso assis

•	Estratégia de Investimento em Terminais Portuários
Privados no Brasil ...........................................62/43

reboque Do navio

•	Reboque do navio – cobrança – agente marítimo – 
pagamento – responsabilidade  .......... 62/4473, 216

rechego De carga

•	Rechego de carga – serviço auxiliar – operá-
rios estivadores – Resolução nº 8.179/1984, da  
Sunaman – direito à remuneração – período de-
vido – contratação  ............................ 60/4335, 218

recurso em sentiDo estrito 

•	Penal. Processual penal. Recurso em senti-
do estrito. Atentado contra a segurança de 
transporte fluvial. Art. 261, caput, do Có-
digo Penal. Embarcação. Irregularidade no 
transporte de passageiros. Deslocamento in-
terestadual. Competência estadual. Recurso 
desprovido. (TRF 1ª R.) ...................... 64/4503, 143

regime aDuaneiro especiaL

•	Regime aduaneiro especial e de admissão tempo-
rária – prorrogação do prazo – Receita Federal –
greve – serviço público essencial ....... 62/4474, 217

•	Regimes aduaneiros – importação – admissão tem-
porária – unidades de carga ............... 62/4475, 217

regimes aDuaneiros

•	Regimes aduaneiros – depósito especial – des-
pacho para consumo – prazo para conclusão
 .......................................................... 65/4619, 231

reparo em navio

•	Reparo em navio – exceção do contrato não 
cumprido – reprovação de parte dos serviços re-
alizados – autorização para navegação – impos-
sibilidade – inadimplemento substancial do con-
trato – reconhecimento ...................... 64/4553, 253

responsabiLiDaDe civiL Do comanDante

•	Estudo Comparativo da Responsabilidade Civil 
do Comandante do Navio e do Prático na Navega-
ção em Águas Restritas (Kerolay Amado Cantoni e 
Francisco de Assis Almeida) ..........................62/233

retenção De mercaDorias

•	A Inconstitucionalidade da Retenção de Mer-
cadorias Importadas após o Julgamento do RE 
1090591/SC (Carolina Silveira) .......................60/64

revisão aDuaneira 

•	Limites da Revisão Aduaneira (Cláudio Augusto 
Gonçalves Pereira) ........................................62/114

rffsa

•	RFFSA – IPTU – notificação – validade – União – su-
cessão – imunidade recíproca – inaplicabilidade
 .......................................................... 62/4476, 217
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ricarDo xavier basaLDúa

•	Evolución del Derecho Aduanero y Rol 
de la Aduana Moderna ...................................61/36

roberto kurtz queiroz e roDrigo marquett  
carvaLho Da cruz

•	Apontamentos sobre o Contrato de Trabalho 
com a Entrada em Vigor da Convenção sobre o 
Trabalho Marítimo de 2006 e um Breve Compa-
rativo com o Direito Português .....................63/127

roDrigo maito Da siLveira e mateus tiagor 
campos

•	Pressupostos para Caracterização de Interposi-
ção Fraudulenta e Aplicação da Pena de Perdi-
mento no Contexto Administrativo Fiscal Atual
 .........................................................................65/9

roDrigo marquett carvaLho Da cruz e  
roberto kurtz queiroz

•	Apontamentos sobre o Contrato de Trabalho 
com a Entrada em Vigor da Convenção sobre o 
Trabalho Marítimo de 2006 e um Breve Compa-
rativo com o Direito Português .....................63/127

roDrigo tavares paiva, carLos freDerico aLves, 
Luis c. s. montenegro, tiago buss, anDre 
zaJDenweber, fernanDo seabra e enzo morosini 
frazzon

•	Proposição de Método para a Avaliação 
de Abusividade na Prestação e Cobrança 
do Serviço de Segregação e Entrega (SSE) 
de Contêineres ..................................................64/9

rosaLDo trevisan e mauricio DaLri timm Do 
vaLLe

•	Liberação de Mercadorias e Pagamento de Tribu-
tos Aduaneiros – O RE 1.059.591/SC, sob as Pers-
pectivas Nacional e Internacional .....................61/9

S

seguraDora

•	Seguradora – ação regressiva – agente de cargas – 
transportadora – contêiner refrigerado – avaria na 
mercadoria – responsabilidade objetiva e solidá-
ria – agente portuária – exclusão ....... 62/4477, 219

•	Seguradora – ação de regresso – navio – aciden-
te – prescrição – inocorrência – despesas pro-
cessuais e honorários advocatícios contratuais 
– ressarcimento .................................. 64/4554, 253

serviço De segregação e entrega (sse) De contêi-
neres – memoranDo De entenDimentos  
nº 01/2021

•	Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários Acordo – Memorando de Enten-
dimentos nº 01/2021 ......................................64/51

•	Armazenagem alfandegada – mercado – posição 
dominante – despesas com segurança – ISPS Code 
– ressarcimento – Lei nº 8.884/1994 – multa – 
aplicabilidade  ......................................64/4492, 63
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Lobo, Luis cLauDio furtaDo faria e vitor  
chavantes goDoY Da costa 

•	 Impactos da Guerra entre Rússia e Ucrânia – 
II: Breves Reflexões sobre Caso Fortuito, Força 
Maior ou Onerosidade Excessiva ..................71/234

ana cLara menDonça Do nascimento, thatiane 
campeLLo moitreL tarouqueLa, amanDa costa 
magno Lins, niLton gomes De mattos neto e 
rafaeL bispo De fiLippis

•	Discussões sobre a Contratação de Trabalhador 
Portuário sem Intermediação do OGMO ........69/95

anaLice castor De mattos

•	Aplicação da Pena de Perdimento por Infração 
Imputada Como “Exportação Clandestina” ...66/106

anna DoLores barros De oLiveira sá maLta

•	Procedimento Fiscal Aduaneiro e a Análise da 
(I)Legalidade da Revisão Aduaneira após Con-
ferência em todos os Canais de Parametrização
 .......................................................................71/40

anseLmo ziLet abreu

•	 Importação de Serviços e a Tributação pelo PIS, 
pela Cofins e pelo ISS ...................................68/101

antaq

•	Antaq – auto de infração – agente autuador 
– competência – apelação – desprovimento
 .......................................................... 69/4846, 178

•	Antaq – auto de infração administrativa – ale-
gação de nulidade – exercício de atividade não 
autorizada – alegação de nulidade da certidão 
de dívida ativa apresentada – inocorrência
 .......................................................... 66/4644, 178

•	Antaq – auto de infração administrativa – mul-
ta administrativa – desconstituição – falta de 
hipótese de incidência – apelação – desprovi-
mento ................................................ 70/4909, 170

•	Antaq – cobrança da demurrage – regulação 
– omissão – ausência – motivação da opção 
regulatória – fragilidades – iniciativa da agên-
cia em aperfeiçoar a regulação – procedência
parcial ............................................... 67/4708, 134

•	Antaq – multa – particular administrado – Sinda-
çúcar – ausência da necessária licitação – omissão 
da administração – ilegalidade .......... 68/4779, 189

•	Antaq – prestação de serviço – movimentação 
de mercadorias na área portuária procedimen-
to administrativo – pedido de efeito suspensivo 
– plausibilidade ................................. 71/4990, 173

•	Antaq – processo administrativo – compe-
tência normativa e sancionatória – auto de 
infração – cessão indevida de bem da União
– multa – motivação .......................... 71/4991, 174

•	Antaq – processo administrativo contencioso – 
competência normativa e sancionatória – auto 
de infração – treinamento de mão de obra 
com vínculo empregatício – art. 10, XXIV, da
Resolução Antaq nº 858/2007 ........... 66/4645, 179

•	Antaq – processo administrativo contencioso – 
competência normativa e sancionatória – auto 
de infração – treinamento de mão de obra 
com vínculo empregatício – fornecimento de 
informações – Resolução Antaq nº 858/2007 – 
EC 45/2004 – competência ................ 69/4847, 179

•	Antaq – utilização da infraestrutura – acesso 
aquaviário – tarifa portuária ............... 66/4646, 180

•	Antaq – utilização de equipamentos de proprie-
dade do operador portuário por outros opera-
dores – arts. 6º e 11 da Resolução Normativa 
nº 03/2015 da Antaq – ofensa à livre iniciativa 
e à livre concorrência ........................ 70/4910, 170

appa

•	APPA – infração administrativa – multa – ANTT 
– embarcadora ou transportadora de merca-
dorias – caracterização – impossibilidade – 
art. 257 do CTB – auto de infração – nulidade
 .......................................................... 67/4709, 135

•	APPA – obras de dragagem do canal da ga-
lheta – pescador artesanal – ação de indeniza-
ção por danos materiais – produção da prova 
em juízo –possibilidade – sentença – cassação
 .......................................................... 70/4911, 171

área portuária

•	Área portuária – ação de reintegração de pos-
se – mera detenção – posse – indenização por 
benfeitorias – ausência – desapropriação – re-
curso desprovimento ......................... 66/4647, 181

•	Área portuária – arrendamento – licitação – au-
sência – direito de participação da parte con-
tratante – apelação – desprovimento .. 68/4780, 190

•	Área portuária – contrato de arrendamento – 
prorrogação – direito subjetivo do contratado 
– inexistência ..................................... 69/4848, 179

•	Área portuária – garantia da acessibilidade e 
funcionamento – rodovias federais – desobstru-
ção – manifestações pacíficas – interesse de agir 
– ausência – legalidade – presunção – sentença 
– manutenção .................................... 70/4912, 171

•	Área portuária – reintegração de posse – empre-
sa pública – prerrogativas processuais – Fazen-
da Pública – aplicabilidade – concessão espe-
cial – moradia – inaplicabilidade  ...... 69/4849, 181
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armazenagem em terminaL portuário

•	Armazenagem em terminal portuário – taxa 
DTA Hub – reconvenção – pedido principal – 
improcedência – pedido reconvencional – pro-
cedência ............................................ 70/4913, 172

armazenagem portuária

•	Armazenagem portuária – monitoramento e 
plugagem reefer – cobrança – realização de
perícia ............................................... 66/4648, 181

arrenDamento portuário

•	Arrendamento portuário – obrigações financei-
ras – inadimplemento – patrimônio – indícios 
de desfazimento – exequibilidade da sentença 
arbitral – rejeição – recebimento de respostas 
às oitivas ............................................ 66/4649, 182

•	Arrendamento portuário – procedimento admi-
nistrativo – litisconsortes – revisão contratual – 
bases econômico-financeiras ............. 66/4650, 182

artigos De saLvatagem

•	Artigos de salvatagem – DPC – homologação – 
questionamento – concorrência desleal – não
verificação ......................................... 68/4781, 191

assimetrias reguLatórias

•	As Assimetrias Regulatórias do Setor Portuário: 
Arrendamentos Portuários e Terminais de Uso 
Privado (Renata Cristina Vasconcelos Pacheco)
 .....................................................................69/225

ativiDaDe pesqueira 

•	Atividade pesqueira – óleo diesel – ICMS – 
subsídio – inconsistências cadastrais – SISR-
GP – SSADP – necessidade do contraditório e
cognição exauriente .......................... 66/4651, 182

auto De infração

•	Auto de infração – Antaq – ocupação irregu-
lar – atos administrativos – presunção de legi-
timidade e legalidade  ....................... 68/4782, 191

•	Auto de infração – ausência de provas – vício 
formal – inocorrência – interposição fraudulen-
ta – origem, disponibilidade e transferência dos 
recursos – comprovação – presunção – ônus
da prova – sujeito passivo .................. 69/4850, 182

•	Auto de infração – informações – prestação 
intempestiva – prescrição intercorrente – não 
ocorrência – multa – aplicação – legitimida-
de – denúncia espontânea – inaplicabilidade
 .......................................................... 70/4914, 173

•	Direito administrativo. Auto de infração. Ibama.  
Responsabilidade do agente marítimo pelo lixo 
doméstico oriundo da Inglaterra e aportado 
em Santos/sp. Inexistência. Sentença mantida.
Honorários recursais (Trf 3ª r.) ........... 68/4770, 155

autoriDaDe 

•	Autoridade aduaneira – multa – ação de co-
brança – improcedência – demanda regressiva
relativamente ..................................... 66/4652, 183

•	Autoridade portuária – acordo homologado ju-
dicialmente – não cumprimento obrigação so-
lidária – dano ambiental in re ipsa – agravo de 
instrumento – desprovimento ............. 66/4653, 183

•	Autoridade portuária – inscrições de ocupação 
– substituição – cessões de uso em condições 
especiais – art. 6º da Portaria nº 7.145/2018 – 
concessão da área disponível localizada fora 
dos limites do porto organizado – impossibili-
dade .................................................. 66/4654, 184

•	Autoridade portuária – responsabilidade objeti-
va – risco da atividade – acidente – motocicleta 
– resíduos transportados em direção ao porto
ou provenientes dele ......................... 66/4655, 187

avarias De máquinas

•	Avarias de máquinas – caso fortuito – poluição 
ao meio ambiente marinho – ausência – ar-
quivamento ....................................... 70/4915, 176

B

beatriz giraLDez esquiveL gaLLotti beserra e 
aLexanDre moreira Lopes

•	Desestatização da Codesa, Portos de Vitória 
e Barra do Riacho – Procedimento Licitatório
 às Mudanças no Cenário Portuário ................67/13

“br Do mar” 

•	A Regulamentação do Artigo 14 da Lei  
nº 14.301/2022 (“BR do Mar”) e a Determina-
ção dos Conceitos de “Embarcação Efetiva-
mente Operante” e “Pertencente a um Mesmo 
Grupo Econômico” (Marcel Nicolau Stivaletti
e Paula Maria Franco) .....................................68/91

br Do mar e os 40 anos Da convenção Das 
nações uniDas sobre o Direito Do mar

•	Workshop de Direito Marítimo do Tribunal Ma-
rítimo – BR do Mar e os 40 Anos da Conven-
ção das Nações Unidas Sobre o Direito do Mar
 .....................................................................69/244
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c

cabotagem

•	Cabotagem – navegação interior – apoio portuá-
rio e marítimo – embarcação estrangeira – afre-
tamento – prestação de contas ........... 68/4783, 192

caDe

•	Cade – infração à ordem econômica – Lei  
nº 12.529/2011 – operadores portuários – con-
tribuição compulsória para pré-qualificação e 
ingresso na atividade – valor exorbitante – livre 
concorrência – restrição injustificada – multa
 .......................................................... 69/4851, 183

camiLa menDes vianna carDoso e pauLo  
henrique reis De oLiveira

•	Direito Marítimo Uniforme e o Transporte Inter-
nacional de Passageiros: a Convenção de Atenas 
e as Novas Perspectivas ..................................69/15

canaL Da gaLheta

•	Canal da Galheta – dragagem – danos ambien-
tais – dano – nexo de causalidade – comprova-
ção prévia – desnecessidade .............. 71/4992, 175

capatazia

•	Capatazia – Tema nº 1014/STJ – inclusão – va-
lor aduaneiro – base de cálculo – Imposto de 
Importação (IPI) – PIS-Importação – Cofins-
-Importação – despesas com frete – seguro inter-
nacional ............................................ 71/4993, 176

•	Capatazia – valor aduaneiro – apuração dos 
tributos – inclusão – legalidade – recursos repe-
titivos (Tema 1.014) do STJ – rediscussão – mo-
dulação – impossibilidade – recurso – despro-
vimento ............................................. 70/4916, 176

carga viva

•	A Exportação de Gado Vivo no Brasil e a Re-
gra Constitucional da Vedação da Crueldade: 
um Estudo de Caso sobre o Navio MV NADA 
(Rafael Van Erven Ludolf e Stella Regina Reis da
Costa) ...............................................................66/9

•	A Obrigatoriedade do Seguro P&I para o Trans-
porte de Carga Viva no Brasil (Helena Klautau)
 .......................................................................66/33

•	Navio Mercante (N/M). Má estivação da carga 
e naufrágio, sem vítimas, porém houve a per-
da da carga (4.965 cabeças de gado), avarias 
em onze estacas, quatro defensas e interdição 
do píer 302 do porto de Vila do Conde, Bar-
carena, PA, além de poluição hídrica pelo va-
zamento de aproximadamente 357m³ de óleo 

combustível, óleo lubrificante e resíduo ole-
oso, e pela contaminação das águas devido a 
decomposição dos animais mortos. Embarque 
de carga e/ou consumíveis acima do autoriza-
do. Condenação (TM) ...........................66/4633, 68

•	O Transporte de Carga Viva (Livestock Carrier) 
sob a Ótica da Autoridade Marítima Brasileira 
(Wellington Nogueira Camacho) ....................66/47

carLos augusto DanieL neto

•	A Alocação de Risco nos Regimes de Importa-
ção e Seu Impacto nas Infrações Aduaneiras...67/60

caroLina martinez puLa DaLtoé, marceLo L. 
sammarco e vÍvian augusto r. De carvaLho

•	O Acórdão nº 1.448/2022 do Tribunal de Contas 
da União e a Segurança Jurídica na Regulação 
do Segmento Portuário Brasileiro ....................70/15

caroLine previato souza, Josiane zorDan  
battiston e naDine viauD gattáes

•	Da Convergência entre os Institutos da Valora-
ção Aduaneira e Transfer Price: Limites da Uti-
lização em Desfavor aos Métodos Substitutivos
 .......................................................................68/29

cDrJ

•	CDRJ – Cais da Gamboa – ampliação e mo-
dernização – sobrepreços – falhas no projeto 
básico – constatação – edital – descumpri-
mento – republicação ........................ 69/4852, 185

•	CDRJ – levantamentos batimétricos – pregão 
eletrônico – inabilitação indevida – revoga-
ção da cautelar – continuidade – permissão 
excepcional ....................................... 69/4853, 185

certificaDo De autorização De afretamento

•	Certificado de Autorização de Afretamento 
(CAA) – Certificado de Liberação de Embarca-
ção (CLE) – obtenção e eventual renovação –
dever contratual  ................................ 71/4994, 179

cesar pereira c.arb fciarb e rafaeL WaLLbach 
schWinD fciarb

•	Maritime Shipping Disputes: the Case for Cabo-
tage and Regional Dispute Resolution Hubs .70/225

cLassificação De mercaDorias

•	Classificação de Mercadorias: Estudo de Caso 
(Daniela Floriano) .........................................68/121

cLanDestinos

•	Clandestinos – mercante estrangeiro – ingres-
so em porto estrangeiro – controle de entrada 
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de pessoas estranhas a bordo – verificação de 
presença de clandestinos – falha – ISPS-Code
 .......................................................... 69/4854, 186

cnpJ

•	CNPJ – inaptidão – recursos vinculados às 
operações de comércio exterior – ausência de 
comprovação da integralização do capital so-
cial da empresa – IN RFB 748/2007 e IN RFB  
228/2002 – teoria dos motivos determinantes
– violação – inocorrência .................. 68/4784, 194

coDern

•	Codern – terminal salineiro – desembarque de 
sal – impedimento – vedação – incompetên-
cia relativa ......................................... 69/4855, 186

coDesa

•	Codesa – contrato de arrendamento portuário 
– prorrogação ilegal – improbidade adminis-
trativa – caracterização ...................... 71/4995, 180

•	Codesa – desestatização – alienação da to-
talidade das ações de titularidade da União 
– modelo institucional regulatório e das viabi-
lidades técnica e econômico-financeira – ma-
nifestação do Ministério Público – determi-
nações – recomendações – ciências .. 67/4710, 136

coDesp

•	Codesp – prestação de contas – irregularidade 
das contas dos responsáveis – pretensão puni-
tiva do TCU – prescrição – contas regulares – 
quitação plena – ciência .................... 70/4917, 177

comemoração aos 88 anos Do tribunaL marÍ-
timo

•	Sessão Solene em Comemoração aos 88 Anos 
do Tribunal Marítimo e Transmissão do Cargo de
Presidente .....................................................70/242

comemoração aos 88 anos Do tribunaL marÍ-
timo

•	Sessão Solene em Comemoração aos 88 Anos 
do Tribunal Marítimo e Transmissão do Cargo
de Presidente ................................................71/244

comércio

•	Comércio Internacional e Obrigações Ambien-
tais: o Novo SGPNorte-Americano (Welber
Barral) ...........................................................66/231

companhia Docas

•	Companhia Docas – transformação em em-
presa pública – responsabilidade civil contra-

tual – prescrição decenal – contrato operacio-
nal – descumprimento  ...................... 66/4656, 188

companhia Docas De imbituba

•	Companhia Docas de Imbituba – aposentado-
ria – ação de complementação – relação pura 
de trabalho – incompetência absoluta – pre-
clusão – ausência – conflito negativo suscitado
perante o STJ ..................................... 70/4918, 177

compLexo portuário

•	Complexo portuário – enquadramento – Ter-
minal Estadual de Uso Misto – União – Antaq 
– análise dos requisitos para a reclassificação 
de outorga de serviço portuário – competência
 .......................................................... 68/4785, 195

concessionárias

•	Concessionárias de serviço público – reexame 
da alegação de imunidade recíproca – inocor-
rência ................................................ 67/4711, 137

conDutor De máquinas

•	Condutor de máquinas – atividades inerentes 
– certame – inaptidão – âmbito da discriciona-
riedade do contratante ....................... 66/4657, 190

confLito negativo De competência 

•	Processual penal. Conflito negativo de com-
petência. Declaração de importação ideologi-
camente falsa. Competência. Sede da empresa 
que determinou a inserção dos dados falsos, ob-
jetivando ocultar o real importador das merca-
dorias (Trf 4ª r.) .................................. 68/4771, 161

conhecimento De embarque

•	Conhecimento de embarque – transportadora 
– exigência – exibição da via original – abu-
sividade ............................................. 67/4712, 137

contêiner

•	Contêiner – apreensão – agente de carga – le-
gitimidade ativa – mercadorias abandonadas – 
desunitização – unidade de carga – liberação –
apelação – provimento ...................... 70/4919, 178

•	Contêiner – desova e devolução – importador 
final – valor da armazenagem – pagamento – 
corresponsabilidade – caução – possibilidade
 .......................................................... 70/4920, 181

•	Contêiner – devolução – impossibilidade – so-
bre-estadia – despachantes aduaneiros – respon-
sabilidade solidária – inocorrência – Acórdão
nº 535-Antaq ..................................... 70/4921, 181
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contraestaDia

•	Contraestadia (detention) – ré – embarcadora 
e despachante aduaneira – indenização – pro-
cedência – desconto dos dias relativos ao free 
time – impossibilidade ....................... 70/4922, 182

contrato De afretamento

•	Contrato de afretamento – embarcações es-
trangeiras – rescisão antecipada – Certificado 
de Autorização de Afretamento (CAA) – cance-
lamento – pagamento das diárias – cabimento 
– ressarcimento do combustível e das tarifas de
atracação – afastamento .................... 68/4786, 196

•	Contrato de arrendamento – Cais Mauá – revita-
lização – competência – Justiça Federal – teoria 
da asserção – condições da ação – patrimônio 
nacional – anulação da sentença – retorno à 
origem para regular processamento de ação
 .......................................................... 68/4787, 197

contrato De afretamento marÍtimo 

•	Contrato de afretamento marítimo – inadim-
plemento – art. 2.035, parágrafo único do CC 
– afastamento – prazo in albis – obrigação sub-
jacente – multa – imposição – arts. 408 e 411 
do CC – aplicabilidade ...................... 70/4923, 182

contratos De arrenDamento

•	Contrato de arrendamento – prorrogação – de-
núncia – estudos para fundamentar as tarifas 
e as cestas de serviços previstas – ausência
 .......................................................... 66/4658, 191

•	Contratos de arrendamento – prorrogação e 
adensamento – interesse público – não demons-
tração – fixação do valor provisório do arren-
damento – desvantagem  ................... 70/4924, 183

•	Contrato de arrendamento portuário – altera-
ção – indícios de irregularidades – princípios 
da vinculação ao edital e da isonomia entre os 
licitantes – potencial violação – decisão cautelar 
– agravo – provimento – revogação da medida
 .......................................................... 67/4713, 138

•	Declaração de importação – diferença apurada 
– recolhimento – constitucionalidade – manifes-
tação de inconformidade oposta – auto de in-
fração – lavratura – imposição legal ... 66/4659, 191

contribuições DestinaDas a terceiros

•	Contribuições destinadas a terceiros – confor-
midade entre o acórdão recorrido e as teses 
vinculantes fixadas pelo STF (Temas 325 e 495)
– agravo regimental – improvimento .. 68/4788, 199

convenção De atenas

•	A Convenção de Atenas e o Ordenamento Ju-
rídico Brasileiro (Isabele Bonzoumet C. Salles)
 .......................................................................69/30

•	Direito Marítimo Uniforme e o Transporte In-
ternacional de Passageiros: a Convenção de 
Atenas e as Novas Perspectivas (Camila Mendes  
Vianna Cardoso e Paulo Henrique Reis de
Oliveira) .........................................................69/15

•	Parecer ABDM nº 001/2022 ...........................69/42

cumuLação De penas

•	Da Cumulação de Penas Suportada pelo Im-
portador Ostensivo na Prática da Interposi-
ção Fraudulenta de Terceiro na Importação
(Francisco Christovão) ....................................69/71

cruzeiro

•	Cruzeiro – cais e praia – infraestrutura turística 
– permissão e compromisso de uso – “no show” 
– indenização – improcedência ......... 68/4789, 200

cruzeiro marÍtimo

•	Cruzeiro marítimo – origem e destino em posto 
estrangeiro – regime aduaneiro – bens e servi-
ços – águas nacionais – tributação – incidên-
cia – embargos de declaração – vícios – ine-
xistência ............................................ 70/4925, 183

D

Dácrio José Da mota

•	O Seguro e a BR do Mar: Regulamentar Ou Não? 
Não É Essa a Questão! ....................................70/86

DanieLa fLoriano

•	Classificação de Mercadorias: Estudo de Caso
 .....................................................................68/121

Dano ambientaL

•	Dano ambiental – ação civil pública – terrenos 
da marinha – ocupação irregular – aterramen-
tos – construção – legitimidade passiva – res-
ponsabilidade solidária  ..................... 68/4790, 200

Débito fiscaL

•	Débito fiscal – declaratória de inexistência 
– reclassificação da mercadoria – revisão de 
lançamento – erro de direito – impossibilidade
 .......................................................... 68/4791, 203
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•	Débito fiscal – importação – real adquirente – 
ocultação – interposição fraudulenta – CNPJ – 
inaptidão – possibilidade ................... 68/4792, 205

DecLarações De importação

•	Declarações de importação – falsidade ideo-
lógica – encomenda – provável adiantamento 
de valores – possibilidade – novatio legis in 
mellius – conduta – atipicidade – absolvição
 .......................................................... 67/4714, 138

Demurrage

•	Demurrage – consignatária – termo de com-
promisso – legitimidade ativa e passiva incon-
teste ................................................... 71/4996, 184

•	Demurrage – contêineres – atraso na devolu-
ção – adesão ao contrato – valores devidos
 .......................................................... 68/4793, 207

Denúncia espontânea

•	Denúncia espontânea – Consulta Cosit 
de 04.02.2016 – recurso – desprovimento
 .......................................................... 71/4997, 185

Derramamento De óLeo

•	Derramamento de óleo – dano ambiental – 
prejuízo à atividade pesqueira e marisquei-
ra – responsabilidade civil – comprovação 
– ausência ......................................... 71/4998, 186

•	Derramamento de óleo – pescadores profis-
sionais artesanais – auxílio emergencial pe-
cuniário – Medida Provisória nº 908/2019 
– relações jurídicas – não regulamentação 
– ato praticado nesse intervalo – inocorrência
 .......................................................... 69/4856, 190

Descaminho

•	Descaminho – veículo – apreensão – pena 
de perdimento – restituição – pedido – desti-
nação – sentença – necessidade ........ 67/4715, 139

Desembaraço aDuaneiro 

•	Desembaraço aduaneiro – abandono da mer-
cadoria – caracterização – impossibilidade – 
administração tributária – morosidade – boa-fé
do contribuinte – demonstração ........ 71/4999, 187

•	Desembaraço aduaneiro – demora – movimen-
to grevista dos auditores federais – discussão 
aduaneira – conflito de competência negativo 
– juízo suscitado – competência ........ 69/4857, 193

•	Desembaraço aduaneiro – IN SRF 680/2006 – 
excesso de prazo – administração – eficiência
 .......................................................... 67/4716, 144

•	Desembaraço aduaneiro – jogos de videoga-
me – art. 81, caput, do Decreto nº 6.759/2009 
– incidência ....................................... 66/4660, 192

•	Desembaraço aduaneiro – liberação de merca-
doria – cumprimento das exigências alfande-
gárias – prestação de garantia – ausência – im-
possibilidade ..................................... 69/4858, 193

•	Desembaraço aduaneiro – pena de perdimento 
– etiquetamento – informação falsa de origem 
do produto – característica essencial – adulte-
ração ................................................. 70/4926, 188

•	Desembaraço aduaneiro – procedimento espe-
cial – indícios de interposição fraudulenta de 
terceiro – retenção das mercadorias até a con-
clusão do procedimento – legalidade 67/4717, 144

•	Desembaraço aduaneiro – procedimento es-
pecial – interposição fraudulenta de terceiro 
– pena de perdimento – procedimento fiscal –
legalidade .......................................... 67/4718, 145

•	Desembaraço aduaneiro – reclassificação da 
mercadoria – pagamento complementar de 
tributos – exigência – retenção – impossibi-
lidade – Súmula nº 323 do STF – Tema 1.042 
– repercussão geral – não aplicação da tese
 .......................................................... 68/4794, 208

•	Desembaraço aduaneiro – vinculação ao pa-
gamento de tributo e multa – repercussão ge-
ral – retenção de mercadoria – possibilidade
 .......................................................... 68/4795, 209

DesLastro irreguLar 

•	Ação civil pública – Ambiental – Deslastro ir-
regular – Dano ambiental demonstrado – De-
ver de indenizar configurado – Parcial pro-
cedência ao pedido – Parcial provimento à 
remessa oficial (TRF 3ª R.) ................. 66/4637, 149

Despachante aDuaneiro

•	Despachante aduaneiro – aplicação de pe-
nalidades – suspensão – cassação do regis-
tro – legalidade – apelação – desprovimento
 .......................................................... 66/4661, 193

Despacho aDuaneiro

•	Despacho aduaneiro – prosseguimento – libe-
ração de mercadorias – Regulamento Aduanei-
ro – conflito de competência – TRF 4ª Região
 .......................................................... 67/4719, 149

•	Despacho aduaneiro – vinculação – dife-
rença tributária – recolhimento – Tema STF 
nº 1042 .............................................. 69/4859, 195

Despacho De importação

•	Despacho de importação – início – ausên-
cia – decurso do prazo – art. 642 do Decreto  
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nº 6.759/2009 – não comunicação – art. 647 
do Decreto nº 6.759/2009 e art. 31 do Decreto-
-Lei nº 1.455/1976 – sentença – manutenção
 .......................................................... 69/4860, 196

•	Despacho de importação – valoração aduanei-
ra – subfaturamento – retenção da mercadoria
– cabimento ....................................... 68/4796, 213

Desunitização

•	Desunitização – contêiner – restituição – inde-
nização – demurrage – manutenção de estru-
tura adequada para o depósito e guarda das 
mercadorias apreendidas – responsabilidade
 .......................................................... 67/4720, 149

•	Desunitização – recinto alfandegado – negativa 
do terminal de cargas – demurrage – respon-
sabilidade da União – inexistência .... 69/4861, 196

Desunitização De contêiner 

•	Remessa necessária. Direito administrativo. 
Transporte de mercadoria. Desunitização de 
conteiner. Abandono de carga. Improvimento 
(TRF 2ª R.) ......................................... 66/4636, 142

Direito aDministrativo

•	Direito administrativo – Apelação cível – Con-
trato administrativo – Bens móveis/equipamen-
tos adquiridos com recursos da marinha – Em- 
presa em recuperação judicial – Impenhorabi-
lidade de bens públicos – Indisponibilidade do 
interesse público – Bens públicos não podem in-
tegrar acervo patrimonial de empresa em recu-
peração judicial – Honorários de sucumbência 
devidos – Resistência – Princípio da sucumbên-
cia – Sentença mantida – Apelação improvida
(TRF 2ª R.) ......................................... 70/4901, 136

Direito aDministrativo e processuaL civiL

•	Direito administrativo e processual civil. Manda-
do de segurança: existência de prova pré-cons-
tituída. Preliminar rejeitada. Não conhecimento 
de parte das apelações por falta de interesse 
recursal. Proposta inicial em desacordo com o 
termo de referência: violação aos princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório e da iso-
nomia/impessoalidade. Apelações improvidas, 
na parte conhecida (TRF 3ª R.) ........... 67/4703, 107

Discussões sobre a contratação De trabaLhaDor

•	Discussões sobre a Contratação de Trabalhador 
Portuário sem Intermediação do OGMO (Nilton 
Gomes de Mattos Neto, Rafael Bispo de Filippis, 
Amanda Costa Magno Lins, Thatiane Campello 
Moitrel Tarouquela e Ana Clara Mendonça do
Nascimento) ...................................................69/95

Dmi

•	DMI – duplicata mercantil por indicação – 
taxa de sobreestadia de container – cobrança 
indevida – emissão de duplicata – impossibili-
dade – improcedência ....................... 67/4721, 150

Drawback 

•	Drawback isenção – ato concessório – insumos 
equivalentes – processo de industrialização do 
produto exportado – cumprimento – auto de in-
fração – tributos sobre operações desoneradas 
– lançamento – ilegitimidade ............. 66/4662, 195

•	Drawback – embarcação – modalidade isenção 
– simulação – decadência – prescrição – mul-
ta de ofício – caráter confiscatório – ausência 
– art. 116, parágrafo único do CTN – inscrição 
no REB – impedimento – multa – inexistência
 .......................................................... 70/4927, 188

•	Drawback – reclassificação fiscal – auto de in-
fração – nulidade – inocorrência – multa de ofí-
cio – legalidade – não-confisco – limite de 100% 
da obrigação principal – Selic – constitucionali-
dade e legalidade – depósito judicial . 71/5000, 189

•	Drawback-suspensão – pedido de morató-
ria – pandemia do coronavírus – ausência de 
previsão legal – ordem denegada – apelação 
– improvimento ................................. 71/5001, 190

Drawback suspensão

•	Drawback suspensão – condições – descumpri-
mento – tributos devidos – prescrição – multa 
– lançamento e cobrança – preservação – ato
de fiscalização – legalidade ............... 70/4928, 189

•	Drawback-suspensão – decadência – termo 
inicial – art. 390, I, do Decreto nº 6.759/2009 
e art. 173, I, do CTN – descumprimento
 .......................................................... 69/4862, 196

•	Drawback-suspensão – natureza – isenção 
sob condição resolutória – lançamento tribu-
tário – impossibilidade – decadência – não 
verificação – multa de ofício – inafastabilidade
 .......................................................... 69/4863, 197

E

eLisa frias viLLeLa

•	Navios Autônomos de Superfície e os Primeiros 
Passos para sua Regulação ..............................71/80

embarcação

•	Embarcação – derrame de óleo – responsabili-
dade civil do poluidor – valoração do dano – 
desproporcionalidade ........................ 69/4864, 197
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•	Embarcação – resíduos sólidos – raspagem de 
casco – Lei nº 12.305/2010 – multa – fixação
– gravidade do fato ............................ 68/4797, 214

•	Embarcação em alto mar – transporte da dro-
ga – sofisticação – habeas corpus – denegada 
a ordem ............................................. 71/5002, 190

•	Embarcações – condições estruturais – trans-
porte aquaviário de bens e pessoas – adequa-
ção, qualidade, eficiência e segurança – análise 
– ação civil pública – título executivo judicial
 .......................................................... 68/4798, 214

•	Embarcações – construção e manutenção – ex-
portadora – equiparação – anterioridade nona-
gesimal – repetição do indébito ......... 66/4663, 196

•	Embarcações pesqueiras – características – al-
terações significativas – autorização de pesca 
– novo pedido – licença anterior – renova- 
ção tácita – impossibilidade – apelo – despro-
vimento ............................................. 68/4799, 215

embarcações pesqueiras

•	Embarcações pesqueiras – subvenção econô-
mica – óleo diesel – administração pública –
omissão ............................................. 69/4865, 198

embargos à execução fiscaL

•	Embargos à execução fiscal – Ibama – Multa 
administrativa – Ausência de nexo de causalida-
de – Responsabilidade administrativa ambien-
tal subjetiva – Sentença reformada (TRF 3ª R.)
 .......................................................... 71/4981, 148

encaLhe

•	Encalhe – erro de navegação – condenação – 
representação – procedência ............. 71/5003, 192

estivaDor

•	Estivador – frio – aposentadoria – aposentado-
ria especial – conversão – falta de tempo mí-
nimo – direito à revisão – correção monetária 
– Temas 810/STF e 905/STJ  ............... 66/4664, 198

•	Estivador – previdenciário – tempo de ser-
viço especial – averbação – ruído – frio – re-
conhecimento – Tema 998/STJ – aposenta-
doria especial ou por tempo de contribuição 
– honorários advocatícios – tutela específica
 .......................................................... 67/4722, 150

estuário

•	Estuário – poluição atmosférica – dano ou 
potencial dano à saúde humana – comprova-
ção – ausência – nexo de causalidade – debi-
lidade – avaliação da substância – ausência
 .......................................................... 71/5004, 192

execução fiscaL

•	Execução fiscal – tarifa portuária – natureza – 
preço público – crédito não-tributário – nuli-
dade do título – precedentes do STJ ... 71/5005, 197

exportação

•	Exportação – produtos de madeira – Ibama 
– multa – emissão do “DOF” – ausência – res-
ponsabilidade .................................... 66/4665, 198

F

fato Da navegação

•	Fato da navegação – queda a bordo de esti-
vador – medidas preventivas e de segurança – 
arquivamento .................................... 69/4866, 198

fernanDo pieri LeonarDo e mariana siLva bastos 
De sena 

•	Os Impactos da Guerra Rússia-Ucrânia no Brasil 
e no Comércio Exterior .................................67/233

Ferry boat

•	Ferry boat – transporte intermunicipal de veí- 
culos e passageiros – leis estaduais – gratui-
dade do serviço – desequilíbrio econômico-
-financeiro – alegação – direito líquido e certo 
– demonstração de lesão – ausência – writ – ex-
tinção ................................................ 68/4800, 215

fiscaLização

•	Fiscalização – Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento – Mapa – peso do 
produto – esfera de competência exclusiva –
Inmetro – invasão .............................. 67/4723, 151

fLávia hoLanDa gaeta

•	Repetro e os Aspectos Controvertidos do Con-
vênio ICMS nº 220/2019.................................67/37

francisco christovão

•	Da Cumulação de Penas Suportada pelo Impor-
tador Ostensivo na Prática da Interposição Frau-
dulenta de Terceiro na Importação .................69/71

G

guerra Da ucrânia

•	A Guerra da Ucrânia e as Perspectivas para a 
Importação de Fertilizantes pelo Brasil Pós-
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-Pandemia: Economia de Mercado versus So-
berania Nacional (Gustavo Henrique Pôrto de
Carvalho) ......................................................67/238

•	Os Impactos da Guerra Rússia-Ucrânia no 
Brasil e no Comércio Exterior (Fernando Pieri
Leonardo e Mariana Silva Bastos de Sena) ....67/233

guerra entre rússia e ucrânia

•	 Impactos da Guerra entre Rússia e Ucrânia no 
Comércio Internacional Marítimo (Luis Claudio 
Furtado Faria, Vitor Chavantes Godoy da Costa 
e Mariana Rodrigues da Costa) .....................71/228

•	 Impactos da Guerra entre Rússia e Ucrânia – 
II: Breves Reflexões sobre Caso Fortuito, Força 
Maior ou Onerosidade Excessiva (Marcello Por-
tes da Silveira Lobo, Luis Claudio Furtado Faria, 
Vitor Chavantes Godoy da Costa, Ana Carolina  
de Oliveira Mendes e Mariana Rodrigues da
Costa) ...........................................................71/234

gustavo henrique pôrto De carvaLho

•	A Guerra da Ucrânia e as Perspectivas para a 
Importação de Fertilizantes pelo Brasil Pós-Pan-
demia: Economia de Mercado versus Sobera-
nia Nacional .................................................67/238

H

heLena kLautau

•	A Obrigatoriedade do Seguro P&I para o Trans-
porte de Carga Viva no Brasil .........................66/33

I

icms

•	 ICMS – anulatória de débito fiscal – Programa 
Especial de Parcelamento (PEP) – validade – 
AIIM – anulação – inadmissibilidade – CDA – 
nulidade – inocorrência ..................... 70/4929, 190

•	 ICMS – contrato de afretamento – crédito tri-
butário – exigibilidade – suspensão  .. 66/4666, 199

•	 ICMS – contrato de afretamento – embarca-
ção – não incidência – locação – circulação do
bem – inocorrência ............................ 66/4667, 200

•	 ICMS – desembaraço aduaneiro – produtos hos-
pitalares – inexigibilidade  ................. 69/4867, 199

•	 ICMS – despacho aduaneiro – recolhimento – 
exigência – reimportação – conserto, reparo ou 
troca – exportação temporária – fato gerador 
– inocorrência – circulação a título oneroso 

– ausência – hipótese de não incidência – re-
curso – desprovimento ....................... 70/4930, 190

•	 ICMS – Estado do Espírito Santo – CDA – pro-
testo – ilegalidade e inconstitucionalidade
 .......................................................... 66/4668, 201

•	 ICMS – farinha de trigo – cesta básica – base 
de cálculo reduzida – GATT – similar impor-
tado – benefício fiscal – extensão – tratamen-
to tributário isonômico – Súmulas nºs 575 
do STF e 20 do STJ – créditos – compensação
 .......................................................... 70/4931, 190

•	 ICMS – importação – mercadoria indispensá-
vel – mercadoria similar produzida no Estado 
– inexistência – diferimento – desembaraço 
aduaneiro – apreensão – recolhimento do im-
posto – exigência – ilegalidade .......... 70/4932, 191

•	 ICMS – importação – regime aduaneiro de ad-
missão temporária – não incidência – arrenda-
mento mercantil internacional – recurso volun-
tário – desprovimento ........................ 70/4933, 192

•	 ICMS – imunidade tributária – entidade sem 
fins lucrativos – desembaraço aduaneiro sem 
o recolhimento do respectivo tributo – bene-
fícios da assistência judiciária – pretensão re-
cursal – impossibilidade .................... 70/4934, 192

•	 ICMS-Importação – frutas frescas – país signa-
tário do GATT – isenção – aplicação extensiva 
– cabimento – tratamento tributário isonômico 
– concessão – Súmulas nºs 575 do STF e 20 do
STJ ..................................................... 71/5006, 197

•	 ICMS – importação – não pagamento – au-
tuação – nulidade – diferimento – Decreto 
nº 36.450/2004 – regime especial de trânsito 
aduaneiro .......................................... 71/5007, 198

•	 ICMS – incidência – entrada de bens importa-
dos – imunidade – entidade – natureza filan-
trópica – finalidades essenciais – necessidade
 .......................................................... 66/4669, 201

•	 ICMS – não recolhimento – débito fiscal – anu-
latória – auto de infração – importação – obriga-
ção tributária – destinatário legal – provimento
 .......................................................... 69/4868, 199

•	 ICMS – Senai – desembaraço aduaneiro sem 
exigência de ICMS – imunidade tributária
– reconhecimento .............................. 71/5008, 199

•	 ICMS-Importação – não contribuinte – Tema de 
Repercussão Geral nº 1.094 – recurso extraor-
dinário – juízo de retratação .............. 71/5009, 199

icms (DifaL)

•	 ICMS (Difal) – indébito tributário – restituição 
– mérito dos atos administrativos – aprecia-
ção judicial – vedação ....................... 69/4869, 200
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iLha De barnabé

•	 Ilha de Barnabé – obras e serviços – atraso – 
inadimplemento da contratada – rescisão con-
tratual – adoção das medidas administrativas – 
inexecução contratual – controvérsia – indícios 
de irregularidades – ausência ............. 66/4670, 202

iLÍcito fiscaL

•	 Ilícito fiscal – transporte de mercadoria – pro-
va de regular importação – ausência – perdi-
mento – multa ao transportador – aplicação 
 .......................................................... 66/4671, 203

impactos Da reforma tributária

•	Os Impactos da Reforma Tributária nos Inves-
timentos de Infraestrutura Portuária (Tatiana 
Scaranello Carreira) ........................................70/95

importação

•	 Importação – benefício – acordo internacional 
– descabimento – favores fiscais – princípio da 
estrita legalidade – direito líquido e certo – au-
sência ................................................ 67/4724, 152

•	 Importação – classificação fiscal – exame 
pericial – apuração – matéria preliminar re-
jeitada – recursos e remessa oficial – despro-
vimento ............................................. 67/4725, 153

•	 Importação – classificação fiscal – blocos de 
zircônia – produto odontológico – Zirkom – 
recurso – provimento ......................... 66/4672, 204

•	 Importação – desembaraço aduaneiro – do-
cumentação falsa – não comprovação – bens 
importados – subfaturamento – pena de perdi-
mento – descabimento – recurso parcialmente
provido .............................................. 69/4870, 201

•	 Importação – falsa declaração de conteúdo – 
retenção – liberação parcial – recurso parcial-
mente provido. .................................. 66/4673, 205

•	 Importação – interposição fraudulenta de ter-
ceiros – pena de perdimento – multa – con-
versão – penalidade – aplicável apenas ao im-
portador oculto .................................. 67/4726, 153

•	 Importação – máquinas e equipamentos in-
dustriais – ativo permanente – ICMS – diferi-
mento – possibilidade ........................ 70/4935, 193

•	 Importação – matéria-prima – reexportação – 
beneficiamento – autoridade portuária – enca-
minhamento da declaração retificadora – recusa 
– juros de mora – exigência – exames laborato-
riais para definição do preço – mora – inexis-
tência ................................................ 67/4727, 154

•	 Importação – material oftálmico – Cebas – 
vencimento – utilização do material – pessoas 
carentes – não comprovação – imunidade –  

arts. 150, VI, c, e 195, § 7º, da CF – requisito 
– não cumprimento – concessão – impossibili-
dade .................................................. 70/4936, 193

•	 Importação – regime aduaneiro especial – ad-
missão temporária – hipótese de isenção – libe-
ração das mercadorias sem o recolhimento do 
ICMS – pretensão – Cadin – inscrição – bene-
fícios fiscais – fruição – impedimento – legali-
dade .................................................. 70/4937, 195

•	 Importação – regime de trânsito – transportado-
ra – extravio na origem – ingresso físico – não 
comprovação – CDAs anuladas – vícios ine-
xistentes – rejeição ............................ 70/4938, 196

•	 Importação – Siscomex – ausência de ha-
bilitação – interposição fraudulenta de ter-
ceiros – mercadoria – pena de perdimento
 .......................................................... 67/4728, 155

•	 Importação irregular – caracterização – garrafas 
de vinho – itens de comissária – não compro-
vação – pena de perdimento – possibilidade 
 .......................................................... 70/4939, 197

•	 Importação por conta e ordem – interposição 
fraudulenta de terceiros – cerceamento de de-
fesa – pena de perdimento convertida no valor 
aduaneiro – pena de multa – impossibilidade 
– subfaturamento qualificado – valoração adua-
neira .................................................. 71/5010, 200

importação De meDicamento

•	 Importação de medicamento – tratamento de 
doença grave – indício de simulação – apuração 
de ilegalidade – independência do desembara-
ço aduaneiro – direitos fundamentais à saúde 
e à vida – prevalência  ....................... 68/4801, 216

importação De mercaDorias

•	 Importação de mercadorias – multa – Lei  
nº 6.759/2009 – mercadoria enviada sem a nota 
fiscal pelo vendedor – má-fé do importador – 
ausência – imposto de importação – pagamen-
to regular – multa – exclusão – lançamento
– anulação ......................................... 68/4802, 217

importação De serviços 

•	 Importação de Serviços e a Tributação pelo PIS, 
pela Cofins e pelo ISS (Anselmo Zilet Abreu)
 .....................................................................68/101

imposto sobre importação

•	 Imposto sobre importação – retenção de mer-
cadoria – manifestação de inconformidade – 
pendência de julgamento – exigibilidade – sus-
pensão ............................................... 70/4940, 199
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impruDência

•	Lancha Motor. Fato da navegação. Queda na 
água. Vítima fatal. Imprudência do condutor. 
Aplicação da 2ª parte do art. 143 da LOTM e 
Resolução nº 50/2020. Arquivamento (TM)
 .......................................................... 66/4634, 132

imuniDaDe tributária

•	 Imunidade tributária – art. 150, VI, “c”, da 
Constituição Federal – ICMS – importação de 
bens – finalidade essencial – contribuinte de 
direito – sentença – manutenção ....... 71/5011, 200

incênDio

•	Navio Mercante (N/M). Incêndio. Instalações elé-
tricas dentro da cabine da guarnição em estado 
precário. Negligência para com a manutenção 
evidenciada pela prova dos autos. Embarcação 
que transporta centenas de passageiros. Reco-
mendação à Capitania dos Portos para verificar 
a atuação das empresas certificadoras diante do 
fato de a embarcação estar certificada ainda que 
suas instalações elétricas estivessem em estado 
precário. Condenação (TM) ..................67/4700, 85

informativo Do tribunaL marÍtimo

•	Tribunal Marítimo Entrega Prêmio “Salvaguar-
da da Vida Humana no Mar” a Ribeirinho em
Penedo (AL) ..................................................68/256

•	Tribunal Marítimo – Resolução nº 50/2020 ..68/258

infração aDministrativa

•	 Infração administrativa – multa – lavratura 
do termo da inscrição em DAU com valor a 
menor – correção – possibilidade – recurso –
provimento ........................................ 68/4803, 217

infração aDuaneira

•	 Infração aduaneira – descaminho – veículo 
transportador – pena de perdimento – propor-
cionalidade ........................................ 68/4804, 218

instaLações portuárias

•	 Instalações portuárias – autorização – contrato 
– inadimplência de coligada – impossibilida-
de de celebrar ou prorrogar contrato – condi-
ção – dispensa – impossibilidade ....... 67/4729, 156

interposição frauDuLenta

•	 Interposição fraudulenta – importação – falsida-
de ideológica – real adquirente – materialidade 
e autoria delitivas – comprovação – dolo confi-
gurado – apelação – desprovimento .. 67/4730, 157

interposição frauDuLenta
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dico Brasileiro ................................................69/30
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– base de cálculo – valores repassados a ter-
ceiros – não inclusão ......................... 70/4942, 201

•	Liberação de mercadorias – manifesto de carga 
– ausência – regularização – pena de perdimen-
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Maior ou Onerosidade Excessiva ..................71/234
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marceLo L. sammarco, caroLina martinez puLa 
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Maior ou Onerosidade Excessiva ..................71/234

IG_RDAMP_miolo_impresso.indd   24 09/02/2023   10:35:50



RDAMP – ÍNDICE GERAL (Eds. 66 a 71) ..................................................................................................................................................25 

mariana roDrigues Da costa, ana caroLina De 
oLiveira menDes, marceLLo portes Da siLveira 
Lobo, Luis cLauDio furtaDo faria e vitor  
chavantes goDoY Da costa 

•	 Impactos da Guerra entre Rússia e Ucrânia – 
II: Breves Reflexões sobre Caso Fortuito, Força 
Maior ou Onerosidade Excessiva ..................71/234

mariana roDrigues Da costa, Luis cLauDio  
furtaDo faria e vitor chavantes goDoY Da 
costa

•	 Impactos da Guerra entre Rússia e Ucrânia no 
Comércio Internacional Marítimo .................71/228

mariana siLva bastos De sena e fernanDo pieri 
LeonarDo

•	Os Impactos da Guerra Rússia-Ucrânia no Brasil 
e no Comércio Exterior .................................67/233

marinha mercante

•	Administrativo. Marinha mercante. Navega-
ção comercial. Aquaviário. Ascensão de ca-
tegoria para capitão de cabotagem. Revisão 
do ato administrativo. Decadência (TRF 5ª R.)
 .......................................................... 67/4705, 128

marinheiro De convés

•	Marinheiro de convés – atividade especial – en-
quadramento por atividade profissional – agen-
tes nocivos – ruído – calor – umidade – reafir-
mação da DER ................................... 66/4677, 209

marÍtimo

•	Marítimo – aposentadoria por tempo de contri-
buição – atividade especial – concessão – ano 
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•	Marítimo embarcado – aposentadoria por tem-
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competência do juízo suscitado ......... 67/4733, 159
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•	Notas Introdutórias aos Atos Administrativos 
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•	NVOCC – seguradora – ressarcimento – repa-
ração – transportador de fato – condenação –
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 .......................................................... 71/5017, 204
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têiner – negligência ........................... 70/4948, 204

IG_RDAMP_miolo_impresso.indd   26 09/02/2023   10:35:50



RDAMP – ÍNDICE GERAL (Eds. 66 a 71) ..................................................................................................................................................27 

operaDora portuária

•	Operadora portuária – construção de terminal 
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•	A Torre de Babel Portuária: Reflexões sobre a 
(I)Licitude em Torno do THC2/SSE (Polyanna
Vilanova e Matheus Carvalho) ........................70/33
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mento de taxa. Siscomex. Majoração. Atualiza-
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pauLo henrique reis De oLiveira e camiLa menDes 
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– IN 6/2002 do Ministério do Meio Ambien-
te – Segurança denegada – Sentença mantida
(TRF 1ª R.) ......................................... 70/4900, 130

pis
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da incidência de ICMS – condicionante im-
posta pelo ente estadual – não autorização
 .......................................................... 71/5028, 214

•	Seguro – ação regressiva – transportadora ma-
rítima – porto seco – operação coligada – com-
provação – ausência – regulação do sinistro
 .......................................................... 71/5029, 215

•	Siscomex – liberação da manifestação/guia 
de inexigibilidade de ICMS – desembaraço da 
mercadoria com suspensão da exigibilidade 
do ICMS – comprovação do fumus boni iuris 
– não comprovação ........................... 71/5030, 216

•	Tarifa de armazenagem – Tabela Pública de 
Preços – terminal portuário – cobrança – le-
gitimi-ade – abusividade – não configuração
 .......................................................... 71/5031, 216

•	Tarifa portuária – desconto – aplicabilidade –
levantamento integral de depósito ..... 71/5032, 216

•	Terminal de Barra do Riacho/ES – início das 
obras – autorização – licenciamento – au-
sência – indenização à contratada – limite le-
gal para aditivos contratuais – extrapolação
 .......................................................... 71/5033, 218

•	Terminal Graneleiro da Babitonga – plano di-
retor – inobservância do processo legislativo
– inocorrência ................................... 71/5034, 218

•	Terminal portuário – indenização – adernamen-
to e naufrágio de embarcação – contratação de 
terceira empresa – operação de transferência 
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de carga – denunciação da lide – possibilidade
 .......................................................... 71/5035, 219

•	Terminal Sepetiba – carga – contêiner – RFB – 
autorização – desova – inércia – Juízo Arbitral 
– cláusula – aplicabilidade ................ 71/5036, 220

•	Trabalhador marítimo – previdenciário – côm-
puto de tempo especial – condições especiais 
– ruído – hidrocarbonetos – EPI – ineficácia
 .......................................................... 71/5037, 221

•	Transporte marítimo – contêineres – entrega par-
cial – inviabilizando o processo de desembaraço 
aduaneiro – inviabilização – despesas adicionais 
de armazenagem – ressarcimento ...... 71/5038, 223

•	Transporte marítimo – falta de carga importada 
– prazo decadencial para reclamação à trans-
portadora – art. 754 do Código Civil – efetiva 
notificação – ausência ....................... 71/5039, 224

•	Transporte marítimo internacional – contêineres 
– abandono – house to house – desunitização 
– consignatária – obrigação – recurso – des-
provimento ........................................ 71/5040, 224

•	Trabalhador portuário avulso – adicional de 
indenização – direito – cancelamento de seu 
registro – pedido oportuno – fato gerador do 
adicional – não comprovação – desprovimento
 .......................................................... 71/5041, 225

•	Valoração aduaneira – importação – matéria-
-prima – valor de transação – princípios do 
AVA-GATT – valores fictícios ou arbitrários – 
exclusão – ajuste do valor aduaneiro – inviabili-
dade .................................................. 71/5042, 225

•	Zona portuária – sede de empresa – multa – 
lei municipal – taxa de licença – exercício do 
poder de polícia – agravo regimental a que se
nega provimento ................................ 71/5043, 226

porto De imbituba

•	Porto de Imbituba – concessão – débitos – ile-
gitimidade ativa – débitos da concessioná-
ria perante terceiros – ilegitimidade passiva
 .......................................................... 68/4814, 228

porto De itaJaÍ

•	Porto de Itajaí – Mapa – limitação de acesso – 
necessidade de agendamento – Poder Judiciá- 
rio – ato administrativo – reapreciação – im-
possibilidade – ilegalidade – ausência – mérito 
administrativo .................................... 69/4876, 206

porto De rio granDe

•	Porto de Rio Grande – Antaq – multa – pessoa 
jurídica de direito público – art. 910 do CPC 
– observância – impenhorabilidade dos bens 
públicos. não violação – modificação do valor
da multa – impossibilidade ................ 68/4815, 229

•	Porto de Rio Grande – execução fiscal – bens 
públicos – impenhorabilidade – não violação 
– Antaq – multa em face da administração pú-
blica – possibilidade – modificação do valor 
– impossibilidade ............................... 69/4877, 206

porto De santos

•	Porto de Santos – Ferrovia Interna do Porto 
de Santos (FIPS) – contrato de arrendamento 
– contratação direta – ilegalidade – não pror-
rogação do contrato – determinação – recurso 
– não provimento .............................. 70/4950, 205

portos

•	Porto – vazamento de etanol – acordo – ação 
civil pública – dever de indenizar – não verifi-
cado – dano não demonstrado........... 67/4739, 163

•	Porto de Itajaí – contrato de arrendamento – ter-
mo aditivo – nulidade – queda dos berços de 
atracação – nexo causal – comprovação – se-
guro – contratação – responsabilidade 67/4740, 164

•	Porto de Paranaguá – ação civil pública – ma-
nifestações – obstrução do canal de acesso 
aquaviário – fundeio – proibição – área de se-
gurança ............................................. 67/4741, 165

•	Porto de Paranaguá – transporte terrestre – 
acesso – bloqueio – sanção imposta pela con-
cessionária de serviço público – ilegalidade 
do ato – poder de polícia – ausência – desres-
peito aos princípios da administração pública
 .......................................................... 67/4742, 166

•	Portos e estaleiros em Cuba – serviços de en-
genharia – exportação – financiamentos do
BNDES .............................................. 67/4743, 166

praticagem 

•	Praticagem – prestação de serviços – ação 
de cobrança – duplicata – agência marítima 
– mandatária – responsabilidade pelo paga-
mento – ausência – art. 663, do Código Civil
 .......................................................... 69/4878, 207

•	Praticagem – prestação de serviço – Centrona-
ve – armadores estrangeiros – legitimidade – fi-
xação de preço – legalidade – natureza priva-
da – livre negociação  ........................ 66/4680, 216

práticos 

•	Práticos – zonas de praticagem de Sergipe e Ala-
goas – remanejamento – supostas irregularida-
des – remanejamento legal – interesse público
 .......................................................... 67/4744, 166

prestação De serviços portuários

•	Prestação de serviços portuários – embarque de 
mercadorias – demora – espaço mínimo para 
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atracação – inexistência – gastos extraordinários 
– condenação – manutenção ............. 70/4951, 205

previDenciário

•	Previdenciário – ano marítimo – cômputo 
de tempo especial – concomitância – fracio-
namento – ausência de amparo legal – con-
dições especiais – direito adquirido – ruído
 .......................................................... 69/4879, 209

•	Previdenciário – RGPS – Pedido de aposenta-
doria especial ou aposentadoria por tempo de 
contribuição integral/proporcional – Pedido 
alternativo de aposentadoria pelas novas re-
gras de transição trazidas pela EC 103/2019 – 
Tempo especial insuficiente – Tempo comum 
total inferior a 35 anos na data do requerimento 
administrativo – Idade e pontuação inferior aos 
exigidos na nova legislação – Tempo de con-
tribuição inferior ao exigido no art. 17 da nova 
lei previdenciária – Provimento da apelação 
do INSS – Honorários advocatícios – Justiça 
gratuita – Improcedência do pedido (TRF 5ª R.)
 .......................................................... 71/4983, 160

•	Previdenciário – tempo de serviço urbano – ati-
vidade especial – agentes nocivos – pescador 
– ano marítimo – cumulação – contagem dife-
renciada – possibilidade – especialidade – re-
conhecimento – aposentadoria especial – con-
cessão ................................................ 69/4880, 210

processuaL civiL

•	Processual civil. Embargos declaratórios. Tri-
butário. Importação. Desembaraço aduaneiro. 
Erro na classificação fiscal da mercadoria. Re 
1090591/sc, julgado sob a sistemática da Re-
percussão Geral (Tema 1042). Manifestação de 
inconformidade oposta. Necessidade de con-
cessão de prazo para que a Fazenda Nacional 
proceda ao lançamento do tributo. Reabertura 
de discussão (TRF 5ª R.) ..................... 69/4837, 165

programa De rastreamento 

•	Programa de Rastreamento de Embarca-
ções Pesqueiras (PREPS) – crime ambiental –  
art. 34 da Lei nº 9.605/1998 – materialidade da 
prova única – imagens de satélite – insuficiên-
cia – absolvição mantida ................... 66/4681, 217

proprieDaDe Da embarcação

•	Propriedade da embarcação – registro – 
transferência – exigência de CND – Por-
taria nº 53/2020 do Tribunal Marítimo –  
art. 9º, parágrafo único, c da Lei nº 7.652/1988 
– liminar – indeferimento – manutenção
 .......................................................... 69/4881, 212

r

rafaeL bispo De fiLippis, niLton gomes De  
mattos neto, amanDa costa magno Lins,  
thatiane campeLLo moitreL tarouqueLa e  
ana cLara menDonça Do nascimento

•	Discussões sobre a Contratação de Trabalhador 
Portuário sem Intermediação do OGMO ........69/95

rafaeL van erven LuDoLf e steLLa regina reis Da 
costa

•	A Exportação de Gado Vivo no Brasil e a Regra 
Constitucional da Vedação da Crueldade: um 
Estudo de Caso sobre o Navio MV NADA ........66/9

rafaeL WaLLbach schWinD fciarb e cesar pereira 
c.arb fciarb

•	Maritime Shipping Disputes: the Case for Ca-
botage and Regional Dispute Resolution Hubs
 .....................................................................70/225

raqueL segaLLa reis e rosaLDo trevisan

•	Notas Introdutórias aos Atos Administrativos 
Aduaneiros Automáticos .................................71/97

razieL hain caLvet De magaLhães

•	A Responsabilidade Civil Objetiva da Agência 
Marítima e do Armador por Dano Ambiental: 
Estudo de Caso ...............................................69/51

recinto aLfanDegaDo 

•	Recinto alfandegado – fiel depositária – obri-
gação – devolução do contêiner – Receita 
Federal do Brasil ................................ 66/4682, 217

recLassificação De mercaDoria

•	Reclassificação de mercadoria – recursos ao re-
gime dos recursos repetitivos (Tema STF 1042)
– inaplicabilidade .............................. 68/4816, 230

regime De aDmissão temporária

•	Regime de admissão temporária – nacionaliza-
ção da mercadoria – extinção do regime – mul-
ta – art. 72, i, da Lei nº 10.833/2003 – inapli-
cabilidade – mora – inexistência – penalidade 
pecuniária – afastamento – apelação e remessa
oficial – desprovimento ..................... 67/4745, 167

regime especiaL De entreposto aDuaneiro

•	Tributário – Regime especial de entreposto  
aduaneiro – Pandemia do Covid-19 – Prorroga-
ção do prazo para cinco anos – Impossibilida-
de – Aplicação do Decreto 6.759/2009 – Pro-
vimento (TRF 5ª R.) ............................ 70/4904, 162
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registro De armaDor

•	Registro de armador de pesca – renovação – 
Portaria nº 105/2015 do Tribunal Marítimo 
– regularidade fiscal – exigência – ilegalidade
 .......................................................... 66/4683, 218

registro especiaL brasiLeiro (reb)

•	Registro Especial Brasileiro (REB) – embarca-
ção – Empresa Brasileira de Navegação (EBN) 
– operação no exterior – impedimentos norma-
tivos – Antaq – inexistência ............... 68/4817, 231

registro geraL De ativiDaDe pesqueira (rgp)

•	Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP) 
– pedido de inscrição – demora injustifica-
da – princípios constitucionais da eficiência 
e da razoável duração do processo – multa
 .......................................................... 68/4818, 232

reJuLgamento 

•	Processual civil. Ambiental. Rescisória. Em-
bargos de declaração interpostos pelo Ibama. 
Rejulgamento. impossibilidade (TRF 5ª R.)
 .......................................................... 66/4639, 163

renata cristina vasconceLos pacheco

•	As Assimetrias Regulatórias do Setor Portuário: 
Arrendamentos Portuários e Terminais de Uso
Privado .........................................................69/225

repetro

•	Repetro – importação de embarcação – um-
bilicais para exploração de petróleo – descri-
ção na declaração de importação – ausência 
– perdimento – elemento subjetivo – ausência 
– presunção de má-fé – impossibilidade – pe-
na – conversão – multa ...................... 68/4819, 233

•	Repetro e os Aspectos Controvertidos do Con- 
vênio ICMS nº 220/2019 (Flávia Holanda Gaeta)
 .......................................................................67/37

•	Tributário. Embargos de declaração. Apelação 
em ação anulatória. Repetro. Peças e partes 
destinadas à embarcação. Substituição de be-
neficiário. Necessidade de baixa do termo de 
responsabilidade e de atendimento dos requisi-
tos e formalidades indispensáveis à concessão 
de novo regime aduaneiro especial. Art. 37 da 
Lei 9.784/99. Aplicabilidade. Inexistência de 
omissão apta a justificar a integração do julgado
(TRF 2ª R.) ............................................67/4702, 99

responsabiLiDaDe civiL obJetiva

•	A Responsabilidade Civil Objetiva da Agência 
Marítima e do Armador por Dano Ambien-
tal: Estudo de Caso (Raziel Hain Calvet de
Magalhães) .....................................................69/51

responsabiLiDaDe em manobras

•	Responsabilidade em Manobras com Dois Ou 
Mais Práticos: Jurisprudência em Construção 
no Tribunal Marítimo (Matusalém Gonçalves 
Pimenta e Lucas Sarmento Pimenta) .............70/106

retiraDa De baLsas De portos

•	Retirada de balsas de portos – tutela de urgên-
cia – fiscalizações constatadas – ausência de 
provas contemporâneas – agravo – provimento
 .......................................................... 69/4882, 213

retenção De mercaDorias

•	Retenção de mercadorias – IN SRF 228/2002 
– legalidade – recurso – desprovimento
 .......................................................... 66/4684, 219

revisão aDuaneira

•	Procedimento Fiscal Aduaneiro e a Análise 
da (I)Legalidade da Revisão Aduaneira após 
Conferência em todos os Canais de Parame-
trização (Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta) .............................................................71/40

•	Revisão Aduaneira (Rodrigo Mineiro Fernandes 
e Pedro Henrique Alves Mineiro) ....................71/15

•	Processual civil e tributário. Negativa de pres-
tação jurisdicional. Não ocorrência. Desemba-
raço aduaneiro. Canais vermelho e amarelo. 
Revisão. Possibilidade. Multa de ofício. Funda-
mentação. Deficiência. (STJ) .................71/4967, 57

•	Classificação aduaneira equivocada – análise 
de laudo pericial – apelação da parte autora – 
provimento – remessa necessária e apelação da 
União – desprovimento ........................71/4968, 67

•	Desembaraço aduaneiro Desembaraço adua-
neiro – conferência – canais vermelho e ama-
relo – classificação fiscal – revisão aduaneira
– possibilidade ......................................71/4969, 67

•	 Imposto de importação – classificação tarifá-
ria – lançamento – revisão – auto de infração 
– multa – inteligência dos arts. 50, 138 e 139 do 
Decreto-Lei nº 37/1966, e dos arts. 149 e 150,
§ 4º do CTN ..........................................71/4970, 68

•	Mercadoria importada – isenção fiscal – con-
cessão – erro de direito – revisão aduaneira – 
impossibilidade – auto de infração – anulação
– art. 146 do CTN – aplicabilidade .......71/4971, 70

•	PIS/Cofins-Importação – exclusão ICMS – IPI 
– revisão aduaneira – vigência do Decreto  
nº 6.759/2009 – classificação incorreta – mul-
ta de ofício – descabimento ..................71/4972, 71

•	Reclassificação fiscal – alteração de critério ju-
rídico – Súmula nº 227-TFR – art. 146 do CTN  
– âmbito de aplicação – desembaraço adua-
neiro – homologação de lançamento – ine-
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xistência – revisão aduaneira – possibilidade
 .............................................................71/4973, 74

•	Recurso especial – revisão aduaneira – possi-
bilidade ................................................71/4974, 77

•	Revisão aduaneira – canais de parametriza-
ção – classificação fiscal – multas – classifica-
ção incorreta – diferença de tributação – ma-
nutenção ..............................................71/4975, 77

•	Revisão aduaneira – importação parametriza-
da em canal vermelho – classificação fiscal – 
mudança de critério jurídico – caracterização
 .............................................................71/4976, 77

•	Revisão aduaneira – Vigência do Decreto  
nº 6.759/2009 (RA-2009) – sistemática de lan-
çamento por homologação – classificação ta-
rifária – alteração – possibilidade ..........71/4977, 78

roDrigo mineiro fernanDes e peDro henrique 
aLves mineiro

•	Revisão Aduaneira ..........................................71/15

rosaLDo trevisan e raqueL segaLLa reis

•	Notas Introdutórias aos Atos Administrativos 
Aduaneiros Automáticos .................................71/97

S

seguro 

•	O Seguro e a BR do Mar: Regulamentar Ou Não? 
Não É Essa a Questão! (Darcio José da Mota)
 .......................................................................70/86

•	Seguro – transporte marítimo internacional – 
responsabilidade da transportadora – perda de 
mercadoria inferior a 2%  .................. 67/4746, 168

serviço De transporte aquaviário

•	Serviço de transporte aquaviário de passagei-
ros – decreto estadual – ICMS – inconstitu-
cionalidade ........................................ 67/4747, 168

serviços De movimentação e armazenagem De 
carga portuária

•	Serviços de movimentação e armazenagem de 
carga portuária – competência territorial relati-
va – contrato escrito e cláusula de eleição de 
foro – ausência – cobrança de contrapresta-
ção por serviços ................................. 67/4748, 169

siLvana aLves

•	Os Desafios da Obrigatoriedade da Vacinação 
para os Trabalhadores Que Atuam nas Ativida-
des Portuárias ...............................................66/122

siscomex

•	Siscomex – habilitação – estimativa – revi-
são – submodalidade ilimitada – comprova-
ção de capacidade financeira – aplicação em 
instituição financeira – indícios de liquidação
imediata ............................................ 69/4883, 213

•	Siscomex – habilitação – suspensão automática 
e reativação – capacidade operacional – restri-
ção – ato administrativo – motivação – ausên-
cia – IN RFB 1603/2015 – excesso de prazo –
indenização ....................................... 67/4749, 170

•	Siscomex – taxa – Portaria MF nº 257/2011 – 
IN RFB 1.158/2011 – majoração – impossibi-
lidade  – INPC – aplicabilidade ......... 66/4685, 219

siscomex carga

•	Siscomex Carga – auto de infração – informa-
ções – prestação intempestiva – autuação – le-
galidade – denúncia espontânea – inaplicabi-
lidade – apelação – provimento ......... 70/4952, 206

siscoserv

•	Siscoserv – obrigação acessória autônoma – 
prestar informações – proporcionalidade – de-
núncia espontânea – inaplicabilidade 69/4884, 214

sobre-estaDia

•	Sobre-estadia – A Natureza Jurídica da Demurrage
(Paula Maria Franco) .......................................67/77

•	Sobre-estadia – livre fixação de preços – natu-
reza indenizatória – termo de responsabilida-
de – assinatura – Incoterms – inaplicabilidade
 .......................................................... 69/4885, 216

•	Sobre-estadia – retenção do pagamento – au-
sência de adimplemento – compensação – des-
cabimento ......................................... 67/4750, 171

steLLa regina reis Da costa e rafaeL van erven 
LuDoLf

•	A Exportação de Gado Vivo no Brasil e a Regra 
Constitucional da Vedação da Crueldade: um 
Estudo de Caso sobre o Navio MV NADA ........66/9

subvaLoração

•	Subvaloração – métodos de valoração adua-
neiro – desrespeito – retenção de mercadorias 
– IN SRF 228/2002 – ilegalidade – reexame e
recurso – provimento ......................... 68/4820, 233

súmuLa carf

•	Súmula Carf nº 185 – Agentes Marítimos – Bre-
ve Análise e Outras Considerações (Marcelo
Machado Ene) ...............................................67/181
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super porto suDeste

•	Super Porto Sudeste – danos morais indivi-
duais – impacto ambiental – dano e do nexo 
causal – comprovação  ...................... 67/4751, 172

t

tarifa De armazenagem

•	Tarifa de armazenagem – mercadoria apre-
endida ou abandonada – Receita Federal do
Brasil – responsabilidade  .................. 66/4686, 220

tarifa De armazenagem portuária

•	Tarifa de armazenagem portuária – terminal 
alfandegário – preço público – possibilidade – 
condenação da União – impossibilidade – ape-
lação e reexame necessário – desprovimento
 .......................................................... 68/4821, 234

tarifa portuária

•	Tarifa portuária – CDA – requisitos legais – au-
sência de nulidade – notificação prévia da de-
vedora – demonstração ...................... 70/4953, 208

•	Tarifa portuária – execução fiscal – embargos – 
nulidade da CDA – inocorrência ....... 69/4886, 216

•	Tarifa portuária – execução fiscal – embargos à 
execução – dívida não tributária – CDA – nuli-
dade do título – inocorrência ............. 68/4822, 235

•	Tarifa portuária – revisão – Antaq – Resolução 
nº 4.092/2015 – Porto de Porto Alegre – despro-
porcionalidade – prova pericial – cerceamento 
de defesa – sentença – anulação ........ 68/4823, 235

•	Tarifas portuárias – administrativo – revisão – 
serviços portuários – Resolução nº 4.092/2015 
da Antaq – princípio da modicidade tarifária – 
violação – inocorrência ..................... 68/4824, 235

•	Tarifas portuárias – validade e exigibilidade das 
tarifas estipuladas – legalidade ........... 67/4752, 172

tarifas portuárias novas

•	Tarifas portuárias novas – postergação da vi-
gência – ordem pública – lesão – não ocorrên-
cia – error in procedendo e error in judicando 
– arguição – matérias não cognoscíveis em 
suspensão de liminar – agravo regimental – des-
provimento ........................................ 69/4887, 216

tatiana scaraneLLo carreira

•	Os Impactos da Reforma Tributária nos Investi-
mentos de Infraestrutura Portuária ..................70/95

taxa De utiLização portuária (tup)

•	Taxa de Utilização Portuária (TUP) – preço do 
serviço – ISS – base de cálculo – inconstitu-
cionalidade – ausência ...................... 70/4954, 208

terminais aquaviários De passageiros

•	Terminais aquaviários de passageiros – IPTU 
– execução fiscal – concessionária de serviço 
público – transporte aquaviário de passagei-
ros – coisa julgada – relação jurídico-tribu-
tária – ausência – cobrança – impossibilidade
 .......................................................... 69/4888, 218

terminais pesqueiros

•	Terminais pesqueiros públicos – desestatiza-
ção – irregularidades graves – ausência – con-
cessão – prosseguimento – divergência entre 
requisitos do edital e da modelagem financeira –
determinações ................................... 67/4755, 173

•	Trabalhador portuário Trabalhador portuário – 
capatazia – porto privado de uso misto – con-
tratação com vínculo de emprego por tempo in-
determinado – representação sindical 67/4756, 173

•	Trabalhador portuário avulso – indenização por 
cancelamento do registro de trabalho – senten-
ça de improcedência – irresignação do deman-
dante – descabimento ........................ 67/4757, 175

•	Trabalhadores avulsos Trabalhadores avulsos – 
contratação – comprovar a mão de obra con-
tratada – ônus .................................... 67/4758, 175

terminaL fLutuante

•	Terminal flutuante – construção – contratos ad-
ministrativos – subcontratação – pagamento à 
contratante originária – regularidade – repasse 
ao terceiro – pagamento em favor da apelante
 .......................................................... 69/4889, 218

terminaL portuário 

•	Terminal portuário – desestatização – arren-
damento – SUA07 – movimentação e arma-
zenagem – granéis minerais e carga geral – ir-
regularidades ou impropriedades – ausência 
– recomendação – ciência ................. 67/4753, 172

•	Terminal portuário – despesas de armazena-
gem – importação por conta e ordem de tercei-
ro – consignatária – responsabilidade passiva 
configurada ....................................... 70/4956, 213

•	Terminal portuário – incêndio – danos à saú-
de – indenização por danos morais – compro-
vação – necessidade .......................... 67/4754, 172

•	Terminais portuários – inspeção não invasiva 
– cobrança de tarifa – possibilidade – IN RFB 
nº 680/2006 – inaplicabilidade  ......... 70/4955, 209
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•	Terminal portuário – paralisação – autônomos
– prejuízo – não comprovação .......... 66/4689, 223

terminaL iLha Da guaÍba

•	Terminal Ilha da Guaíba (TIG) – multas am-
bientais – ausência de licença ambiental – sus-
pensão da exigibilidade – final julgamento da
demanda ........................................... 66/4687, 221

•	Terminal portuário – derramamento de óleo e 
de carga de açúcar – nexo de causalidade pre-
sente – dano ambiental configurado – valor da 
indenização – proporcionalidade e a razoabili-
dade .................................................. 66/4688, 222

tháLis anDraDe

•	Uso de Regras de Preços de Transferência na 
Valoração Aduaneira: a Desconsideração dos
 Métodos até a Apuração de Valores Fictícios ...68/9

thatiane campeLLo moitreL tarouqueLa,  
amanDa costa magno Lins, niLton gomes  
De mattos neto, rafaeL bispo De fiLippis e  
ana cLara menDonça Do nascimento

•	Discussões sobre a Contratação de Trabalhador 
Portuário sem Intermediação do OGMO ........69/95

trabaLhaDor portuário

•	Trabalhador portuário – Ogmo – IRPF – impos-
to sobre a renda de pessoa física – descanso 
semanal remunerado – incidência tributária
 .......................................................... 68/4825, 236

trabaLhaDor portuário avuLso

•	Trabalhador portuário avulso – acidente in iti-
nere – nexo causal – reconhecimento – auxílio-
-acidente devido a partir do dia seguinte ao da 
alta médica – valores em atraso – atualização 
mês a mês – Tema 810 do STF ........... 66/4690, 224

•	Trabalhador portuário avulso – aposentadoria 
espontânea – Ogmo – cancelamento do re-
gistro – interpretação da Lei nº 8.630/1996 –
repercussão geral – ausência ............. 69/4890, 219

•	Trabalhador portuário avulso – estivador – 
previdenciário – uso de EPI – atividade espe-
cial – afastamento – insuficiência – averbação
 .......................................................... 68/4826, 236

•	Trabalhador portuário avulso – imposto de 
renda – valor pago a título de descanso sema-
nal remunerado – natureza remuneratória – 
incidência .......................................... 70/4957, 214

•	Trabalhador portuário avulso – Ogmo/ES – pro-
cesso seletivo – candidato regularmente des-
classificado – processo privativo de seleção – 
desprovimento ................................... 66/4691, 224

•	Trabalhador portuário avulso – prescrição – 
termo inicial – Ogmo – término do contrato 

– acórdão impugnado – precedente do STF – 
harmonia – agravo regimental – desprovimento
 .......................................................... 69/4891, 220

trabaLhaDores portuários

•	Trabalhadores portuários – sindicato – Socie-
dade de Economia Mista Municipal de Ad-
ministração Portuária (Comap) – acordo co-
letivo – fonte de custeio – falta de indicação 
– desproporcionalidade dos inéditos benefícios
 .......................................................... 69/4892, 220

•	Trabalho portuário e avulso – Ogmo – impro-
cedência – falta de provas – não cabimento 
– sentença – cassação ........................ 69/4893, 221

•	Transporte fluvial – segurança – crime conti-
nuado – reiteração – transporte de passageiros 
– superlotação ................................... 69/4894, 222

•	Transporte marítimo – exportação – destino 
– consignatário – alteração unilateral – prazo 
e procedimentos da transportadora – inobser-
vância – sobre-estadia – responsabilidade – ex-
portador – recurso conhecido – desprovimento
 .......................................................... 69/4895, 223

•	Transporte marítimo – modalidade Cost 
and Freight (CFR) – desembarque – atraso –  
demurrage – ressarcimento – prova do dano – 
ausência – improcedência ................. 69/4896, 223

•	Transporte marítimo internacional – chegada 
ao porto adiantada – multa e despesas – inde-
nização – aviso do transportador – obrigação – 
inexistência ....................................... 69/4897, 223

transporte aquaviário 

•	Administrativo. Processual civil. Apelação cí-
vel. Ação civil pública. Transporte aquaviário. 
Antaq. Ilegitimidade ativa. Sindicato. Estatuto 
social. Pertinência temática. Ausência. Direito
difuso (TRF 4ª R.) ............................... 66/4638, 156

•	Transporte aquaviário – lancha escolar – estu-
dantes integrantes de comunidade tradicional 
caiçara – ação civil pública ............... 68/4827, 237

transporte aquaviário De passageiros 

•	Transporte aquaviário de passageiros – con-
cessão de serviços públicos – contrato admi-
nistrativo – rescisão – pedido – indenização
 .......................................................... 67/4759, 176

transporte De passageiros

•	Transporte de passageiros – morte – eletrocus-
são – fato da navegação  .................... 70/4958, 214

transporte fLuviaL De maDeiras e ceLuLose

•	Transporte fluvial de madeiras e celulose – 
movimentação (investimento) e de armazena-
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gem – contrato – ações de cobrança e de res-
cisão .................................................. 68/4828, 239

transporte fLuviaL De passageiros

•	Transporte fluvial de passageiros – condições de 
tempo adversas – naufrágio – óbito – falta de 
coletes e equipamentos de salvatagem – excesso 
de passageiros – autoridade portuária – omis-
são – indenização – cabimento .......... 70/4959, 214

transporte internacionaL De cargas

•	Transporte internacional de cargas – restrição 
no CE-Mercante – pendência no frete – conhe-
cimento de embarque – retenção – liberação
de mercadorias – desprovimento ....... 70/4960, 217

transporte marÍtimo

•	Transporte marítimo – armazenagem incon-
troversa – mercadoria – liberação imediata – 
caução – necessidade ........................ 67/4760, 176

•	Transporte marítimo – avaria de carga – granel – 
dano – comprovação – nexo causal com o trans-
porte – afastamento – responsabilidade objetiva 
do transportador – inexistência  ......... 70/4961, 218

•	Transporte marítimo – desunitização – carga 
abandonada – terminal portuário – devolução 
de contêiner – requisitos do art. 300, caput, do 
CPC – necessidade – contrato house to house – 
consignatária – obrigação .................. 67/4761, 177

•	Transporte marítimo – extravio de carga – segu-
radora – ação regressiva – prazo prescricional 
ânuo – termo inicial – pagamento da indeni-
zação ao segurado – prescrição – reconheci-
mento ................................................ 68/4829, 239

•	Transporte marítimo – sobreestadia – arts. 6º, 
inciso III e 46 do CDC – incidência – Proce-
dimento Especial de Controle Aduaneiro – 
ausência de informação ..................... 66/4692, 224

•	Transporte marítimo – sobreestadia – embar-
que – falha na prestação do serviço – cisão dos 
cofres em duas embarcações – desembaraço 
aduaneiro – retardamento – NVOCC – res-
ponsabilidades da movimentação da carga de 
ponto a ponto .................................... 66/4693, 225

•	Transporte marítimo internacional de cargas 
– sobreestadia – consignatária – pagamento –
ressarcimento – possibilidade  ........... 68/4830, 240

•	Transporte marítimo de mercadorias Transpor-
te marítimo de mercadorias – ação regressiva 
– indenização decorrente de avaria de merca-
dorias em transporte de cargas – nexo causal
 .......................................................... 67/4762, 177

•	Transporte marítimo de passageiros – Ilha do 
Campeche – Iphan – município – termo de 
ajustamento de conduta – tombamento – prote-
ção ambiental e cultural .................... 66/4694, 226

•	Transporte marítimo internacional – avarias 
– momento da ocorrência – ônus probatório 
da autora ........................................... 66/4695, 227

•	Transporte marítimo internacional – custos 
extras de armazenagem – indenização por da-
nos materiais – responsabilidade objetiva do 
transportador – agente de cargas – anulação
 .......................................................... 66/4696, 228

•	Transporte marítimo internacional – granel – di-
minuição do peso da carga – prazo prescricio-
nal ânuo – art. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967 
– Lei Especial – observância .............. 66/4697, 229

•	Transporte marítimo internacional – “porta-a-
-porta” – NVOCC – legitimidade passiva – ar-
madora – excludentes – ausência – dano moral
– configuração ................................... 66/4698, 229

transporte marÍtimo internacionaL 

•	Transporte marítimo internacional – baga-
gem – liberação das mercadorias – avarias 
– entrega em local diverso do contratado – da-
nos materiais e morais ....................... 67/4763, 178

•	Transporte marítimo internacional – conheci-
mento de transporte – emissão – CE Mercante 
– alimentação – falhas – desembaraço adua-
neiro – atraso – indenização – possibilidade
 .......................................................... 67/4764, 179

•	Transporte marítimo internacional – desuniti-
zação e unitização das cargas – conferência 
aduaneira – terminal portuário – local para mo-
vimentação e armazenagem de mercadoria re-
tida ou apreendida – dever ................ 70/4962, 219

•	Transporte marítimo internacional – perdas 
e danos – falha – peso – transportador – res-
ponsabilidade civil – reparação – necessidade 
– arts. 749, 750 e 754 do CC – aplicabilidade
 .......................................................... 70/4963, 220

•	Transporte marítimo internacional – seguro – 
ação regressiva – reefer – termógrafo – oscila-
ções – competência da Justiça brasileira – obri-
gação – desencadeamento – Brasil – oscilações 
– termógrafo – carga – perda – transportadora
– responsabilidade  ............................ 70/4964, 220

•	Transporte marítimo internacional – seguro – 
ação regressiva – transportadores – agente de 
carga – responsabilidade solidária – cláusula de 
eleição de foro – inaplicabilidade – decadên-
cia – afastamento – indenização – cabimento
 .......................................................... 70/4965, 221

•	Transporte marítimo internacional – suprimen-
tos de bordo – Siscomex – registro de recepção 
– agente marítimo – obrigação de pagamento 
– prova – inexistência ........................ 67/4765, 180
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transporte marÍtimo unimoDaL

•	Transporte marítimo unimodal – frete maríti-
mo de porto a porto – demurrage – prescrição 
quinquenal (Tema Repetitivo nº 1.035 do STJ) 
– natureza jurídica – indenização – regime ju-
rídico aplicável às cláusulas penais – não inci-
dência – improcedência .................... 70/4966, 222

travessia fLuviaL

•	Travessia fluvial – queda de caminhão – exclu-
dente de culpa exclusiva da vítima – inocorrên-
cia – negligência da administração – embarca-
ção que não dispunha de condições ideias de
navegação ......................................... 66/4699, 230

tributário

•	Tributário. Adicional ao Frete para Renova-
ção da Marinha Mercante – Afrmm. Ec 33/01.  
Art. 149, § 2º, Iii, a, da Cf. Art. 5º, da Lei 
10.893/04. Gatt. Princípio do tratamento do 
nacional. Acordo Sobre Facilitação do Co-
mércio. Decreto 9.326/18 (TRF 4ª R.) 69/4836, 160

•	Tributário – Aduaneiro – Agente marítimo – 
Obrigação acessória – Multa – Inexigibilidade 
(TRF 4ª R.) ......................................... 71/4982, 155

•	Tributário – Apelação – Ação de procedimento 
comum – Lançamento fiscal – Revisão de ofí-
cio após ajuizamento da ação – Cancelamento 
do débito – Perda superveniente do interesse 
de agir – Extinção do processo sem resolução 
do mérito – Princípio da causalidade – Hono-
rários advocatícios – Condenação da parte ré
(TRF 2ª R.) ......................................... 71/4980, 141

•	Tributário. Apelação. Ação anulatória de débito 
fiscal. Importação. Ocultação do real adquiren-
te. Interposição fraudulenta. Inaptidão do cnpj. 
Possibilidade. Ausência de violação ao devido 
processo legal. Não comprovação da origem, 
disponibilidade e transferência dos recursos. 
Apelação desprovida (TRF 2ª R.) ........ 69/4834, 132

u

usucapião

•	Usucapião – imóvel da RFFSA, originariamen-
te – SPU/PR – requisitos para a transferência
do domínio – preenchimento ............. 68/4831, 241

V

vacinação

•	Os Desafios da Obrigatoriedade da Vacinação 
para os Trabalhadores Que Atuam nas Ativida-
des Portuárias (Silvana Alves) ........................66/122

vaLoração aDuaneira e transfer price

•	Valoração Aduaneira. Desclassificação do valor 
de transação. Utilização de métodos substitutos 
do acordo de valoração aduaneira – Ava/Gatt
(CARF) ..................................................68/4766, 46

•	Da Convergência entre os Institutos da Valora-
ção Aduaneira e Transfer Price: Limites da Uti-
lização em Desfavor aos Métodos Substitutivos 
(Josiane Zordan Battiston, Nadine Viaud Gattáes 
e Caroline Previato Souza) ..............................68/29

•	Uso de Regras de Preços de Transferência na Va-
loração Aduaneira: a Desconsideração dos Mé-
todos até a Apuração de Valores Fictícios (Thális
Andrade) ...........................................................68/9

vazamento

•	Ação civil pública – Ambiental – Vazamento 
de óleo no mar – Dano ambiental configura-
do – Ausência de nexo de causalidade – Pro-
vas inconclusivas – Inversão do ônus da prova 
– Apelação e remessa necessária desprovidas
(TRF 3ª R.) ......................................... 70/4902, 147

vitor chavantes goDoY Da costa,  
mariana roDrigues Da costa, ana caroLina  
De oLiveira menDes, marceLLo portes Da  
siLveira Lobo e Luis cLauDio furtaDo faria 

•	 Impactos da Guerra entre Rússia e Ucrânia – 
II: Breves Reflexões sobre Caso Fortuito, Força 
Maior ou Onerosidade Excessiva ..................71/234

vitor chavantes goDoY Da costa, mariana  
roDrigues Da costa e Luis cLauDio furtaDo 
faria

•	 Impactos da Guerra entre Rússia e Ucrânia no 
Comércio Internacional Marítimo .................71/228

vÍvian augusto r. De carvaLho,  
marceLo L. sammarco e caroLina martinez  
puLa DaLtoé

•	O Acórdão nº 1.448/2022 do Tribunal de Contas 
da União e a Segurança Jurídica na Regulação 
do Segmento Portuário Brasileiro ....................70/15

W

WeLber barraL

•	Comércio Internacional e Obrigações Ambien-
tais: o Novo SGPNorte-Americano  ..............66/231

WeLLington nogueira camacho

•	O Transporte de Carga Viva (Livestock Carrier)  
sob a Ótica da Autoridade Marítima Brasileira
 .......................................................................66/47
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