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DECISÃO 

 
 
  

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento
interposto pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OPERADORES PORTUÁRIOS – FENOP
contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal que, nos autos da Ação Ordinária nº 1016246-10.2019.4.01.3400, reconheceu
sua ilegitimidade ativa ad causam, excluindo-a da lide.
 

Sustenta a agravante sua legitimidade ad causam, uma vez que a demanda
versa sobre matéria de interesse geral da categoria econômica das Operações
Portuárias.
 

Relatados, decido.
 

A possibilidade de concessão, em antecipação de tutela, da pretensão
recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que
demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
 

Em análise preliminar, entendo ser cabível a medida pleiteada, uma vez que
 ficou evidenciada a existência de elementos que demonstram a probabilidade do direito
da parte agravante.
 

A ação declaratória na qual foi proferida a decisão agravada, foi ajuizada por
diversas associações e pela Federação ora agravante, objetivando a suspensão dos
efeitos da Resolução Normativa nº 31/2019 da ANTAQ, bem com a declaração de
nulidade do Processo Administrativo que culminou na sua edição, em razão de vícios
procedimentais.
 

A agravante, conforme seu estatuto social, é: “entidade Sindical de Segundo
Grau, com foro e sede em Brasília no Distrito Federal e base territorial em todo território
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nacional, sendo sua duração ilimitada, constituída no dia 01 e agosto de 1994, tendo
como finalidade coordenar, defender e representar, em juízo ou fora dele, as atividades
econômicas e os interesses das pessoas jurídicas, que atuam nas atividades de
operações portuárias, sob qualquer forma ou modalidade e inclusive daquelas habilitadas
como Operador Portuário, previsto no inciso XIII do art. 1º, da Lei 12.815/2013, bem como
dos Sindicados locais, regionais ou estaduais de tais categorias econômicas, sendo
integrando do sistema confederativo de representação sindical, conforme prescreve o
artigo 8º inciso IV da Constituição Federal de 1988, e legislações complementares
aplicáveis, regendo-se pelo presente Estatuto.”
 

A Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu art. 533 diz:
 

 
 
Art. 533 – constituem associações sindicais de grau superior as federações
e confederações organizadas nos termos desta Lei.
 
Art. 534 – É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5
(cinco) desde que representem a maioria absoluta de um grupo de
atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em
federação.
 

 
  

Da leitura da legislação acima, verifica-se que as federações são associações
sindicais de grau superior, que representam sindicatos. Daí a conclusão de que pessoas
físicas ou jurídicas são representadas por sindicatos das categorias, os quais são
representados por federações.
 

Assim sendo, embora conste do Estatuto da agravante sua finalidade de
defesa de interesse das pessoas jurídicas que atuam nas atividades de operações
portuárias, não possui ela, em princípio, legitimidade para tanto.
 

 
 

Nesse sentido o seguinte precedente:
 

 
 
PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. INTERESSE DA
CATEGORIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. As Federações Sindicais são entidades de
segundo grau que têm como associados os próprios Sindicatos, não
os profissionais da respectiva Classe Funcional, que por elas somente
podem se fazer representar na ausência do Sindicato. Precedentes
desta Corte. 2. No caso dos autos, a Federação Nacional dos Sindicatos de
Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social apela da Sentença
de Primeira Instância que extinguiu o mandado de segurança impetrado pela
referida entidade, sem resolução do mérito, com espeque nas regras
inscritas no art. 267, I e VI c/c art. 295, II, todos do CPC/73, pelo que
indeferiu a Inicial, em vista de tratar-se de entidade sindical de grau superior,
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representativa das entidades sindicais, não dos integrantes da Categoria
Funcional interessada na tutela postulada, ou seja, a Classe dos Servidores
Públicos Federais que atuam nas áreas da Saúde, Trabalho e Previdência
Social. 3. Apelação da FENASPS a que se NEGA PROVIMENTO, para
manter intacta a Sentença, em todos os seus fundamentos. 
(AC 0036828-92.2012.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL
FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1
05/02/2019 PAG.) Grifei.
 

 
  

Todavia, como a Federação agravante representa a categoria econômica das
operações portuárias, incluindo operações realizadas fora dos portos organizados,
operações estas autorizadas ou concedidas pela União, atinge empresas que não tem
qualquer representação sindical de primeiro grau.
 

Dentro desse contexto, encontra-se ela na exceção prevista no precedente
acima citado, e na jurisprudência desta Corte, que permite a representação primária da
Federação, na hipótese de ausência de sindicado.
 

A própria norma que se pretende suspender com a ação principal é expressa,
no seu art. 2º,  no sentido de se aplicar a:
 

 
 
I - administrações portuárias de portos organizados;
 
II - arrendatários de instalações portuárias;
 
III - autorizatários de instalações portuárias nas modalidades de que
trata o art. 8º da Lei nº 12.815, de 2013.
 
IV - operadores portuários.
 

 
  

Verifica-se, portanto, que não apenas os portos organizados e por
conseguinte representados por sindicatos serão atingidos pela norma, mas também
arrendatários e  autorizados, os quais não são representados sindicalmente, justificando,
assim, a representação pela federação.
 

Não se pode acatar, portanto, a exclusão da lide da agravante.
 

Em face do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para
determinar a manutenção da agravante no polo ativo da ação principal, até decisão final.
 

Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo o teor desta decisão.
 

Intime-se a parte agravada para oferecer resposta (art. 1.019, II, do CPC).
 

Publique-se. Intime-se.
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BRASíLIA, 26 de setembro de 2019.

 
DANIELE MARANHAO COSTA 

 
Desembargador(a) Federal Relator(a) 
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