
 
 

Ref. 099/15 
 
Prezado Representante, 
 
Como pode ser visualizado no e-mail abaixo, recebemos da ANTAQ convite para 
reunião na próxima 5ª feira de coleta de subsídios para elaboração de Norma na esfera 
da navegação de cabotagem e longo curso. 
 
Confirmamos a presença da Executiva da ANUT (Presidência e Diretoria) mas, de toda 
a forma, entendemos que a presença de representantes das nossas associadas seria 
importante para melhor discussão dos temas elencados pela Agência. 
 
Assim sendo, solicitamos a confirmação da presença de interessados para que 
possamos informar previamente a ANTAQ (nomes, empresas e cargos) e também o 
envio de posições e contribuições, mais tardar até a metade da próxima 4ª feira. 
 
Atenciosamente. 
 
Luis Henrique Teixeira Baldez 
Presidente Executivo 
Tel/Fax: (55) (21) 2532-0503  
anut@anut.org.br / www.anut.org.br  
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta mensagem, incluído seus anexos, tem caráter confidencial e é restritas ao(s) destinatário(s). 
O uso não autorizado, a replicação ou disseminação do seu conteúdo são proibidos. 
 
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
De: SergioA.Oliveira@antaq.gov.br [mailto:SergioA.Oliveira@antaq.gov.br]  

Enviada em: quinta-feira, 7 de maio de 2015 12:38 
Para: anut@anut.org.br 

Cc: Arthur.Yamamoto@antaq.gov.br; Rodrigo.Trajano@antaq.gov.br; Arthur.Pak@antaq.gov.br 
Assunto: Coleta de subsídios técnicos 

 

Prezado Sr. Baldez, 
 
De ordem, conforme contato telefônico do Sr. Arthur Yamamoto, gentileza 
confirmar reunião com interlocutores da Associação Nacional dos Usuários do 
Transporte de Carga - ANUT, no dia 14/05 às 10h, na ANTAQ em Brasília, visando 
coleta informal de subsídios técnicos para a edição de proposta de norma da 
ANTAQ que dispõe sobre direitos e deveres dos usuários e das empresas que 
operam nas navegações de apoio marítimo, apoio portuário, cabotagem e longo 
curso. 
 
Importa destacar que o escopo geral do encontro envolve a obtenção de uma visão 
geral dos usuários sobre os direitos e deveres dos usuários e prestadores de 
serviços de transporte marítimo, considerando os pilares do serviço adequado 
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(regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
modicidade, pontualidade). 
 
Nesse sentido, encaminho previamente alguns pontos específicos que gostaríamos 
de abordar na oportunidade:  
 

 Omissão de portos; 

 Demurrage/Detention; 

 Responsabilidades e Limitação de Responsabilidades no Transporte Marítimo; 

 Seguros e Clubes de P&I; 

 Modelos de contrato entre armadores estrangeiros e agências marítimas 
(“verticalizadas” e “independentes”)/tomadores de serviços; 

 Benchmarking internacional da regulação de armadores/empresas estrangeiras 
(aspectos relacionados com necessidade de registro, autorizações, representação 
legal, responsabilização, documentação exigida para atracação, exigências de serviço 
adequado, dentre outros). 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
Sergio A. N. de Oliveira 
Superintendência de Regulação - SRG 
Gerente de Regulação da Navegação Marítima - GRM 
Tel.: (61) 2029-6950 
 
 


