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A C Ó R D Ã O 

(SDI-1) 

GMMCP/rss 

 

 

EMBARGOS INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DA LEI 

13.015/2014 – TRABALHADOR PORTUÁRIO – 

CAPATAZIA - CONTRATAÇÃO COM VÍNCULO DE 

EMPREGO POR TEMPO INDETERMINADO DE 

TRABALHADORES NÃO CADASTRADOS OU 

REGISTRADOS NO OGMO - LEI Nº 12.815/2013 

- IMPOSSIBILIDADE 

1. Em controvérsias que tratam da Lei nº 

8.630/1993, a jurisprudência do Eg. TST 

orienta-se pelo regime de prioridade de 

contratação de trabalhadores no serviço 

de capatazia cadastrados no OGMO, sendo 

possível a contratação de trabalhadores 

não cadastrados se observada a referida 

preferência. 

2. Para as contratações realizadas a 

partir da vigência da Lei nº 

12.815/2013, seu art. 40, § 2º, confere 

exclusividade aos trabalhadores 

portuários avulsos registrados nos 

casos de contratação para os serviços de 

capatazia, bloco, estiva, conferência e 

conserto de carga e vigilância de 

embarcações, com vínculo empregatício 

por prazo indeterminado. 

3. Nesse caso, a interpretação literal 

é suficiente para entender que a 

contratação de trabalhadores 

portuários deve ser realizada apenas 

dentre aqueles que possuem registro no 

OGMO. Vale destacar que na redação legal 

há a palavra "exclusivamente" para 

delimitar a contratação apenas aos 

trabalhadores portuários registrados, 

incluindo expressamente os serviços de 

capatazia, de modo que qualquer 

conclusão pela possibilidade de 

contratar trabalhadores não 

registrados violaria o significado 

mínimo do texto objeto da 

interpretação, que é o ponto de partida 

do intérprete.  
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4. A interpretação histórica do art. 40, 

§ 2º, da Lei nº 12.815/2013 indica que 

a contratação exclusiva de 

trabalhadores portuários registrados 

está em sintonia com um cenário de 

modernização e eficiência, porquanto o 

OGMO tem em sua essência justamente a 

busca por essas duas qualidades para o 

setor portuário. 

5. A partir de uma intepretação 

sistemática, a análise do conjunto 

normativo da Lei nº 12.815/2013 permite 

concluir que em nenhum momento o 

legislador estabeleceu diferença entre 

capatazia e os demais serviços 

portuários, havendo tratamento 

unitário para todos eles. 

Embargos conhecidos e desprovidos. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos 

em Embargos de Declaração em Recurso de Revista n° 

TST-E-ED-RR-52500-43.2007.5.02.0446, em que é Embargante TERMINAL DE 

GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A. - TGG e são Embargados COMPANHIA DOCAS DE SÃO 

PAULO - CODESP,  SINDICATO DOS OPERADORES E TRABALHADORES PORTUÁRIOS EM 

GERAL NAS ADMINISTRAÇÕES DOS PORTOS, TERMINAI S PRIVATIVOS E RETROPORTOS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO e ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO PORTO ORGANIZADO 

DE SANTOS - OGMO. 

 

Adoto o relatório do Exmo. Ministro Relator, Alexandre 

Luiz Ramos: 

 

"O primeiro Reclamado interpõe embargos (fls. 

3069/3147) contra acórdão exarado pela 2ª Turma desta Corte (fls. 

2925/2963, complementado às fls. 3045/3060). 

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 3418/3425. 

O Ministério Público do Trabalho opina pelo não 

provimento do recurso às fls. 204/209.  
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TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A. – TGG requer a 

concessão de tutela de urgência cautelar incidental, inaudita altera 

pars, a fim de autorizar-se liminarmente o TGG a contratar trabalhadores 

‘fora do sistema’. Afirma que a persistente escassez de mão de obra nas 

atividades de capatazia cadastrada ou registrada junto ao OGMO e 

interessada em prestar serviços ao Terminal agravou-se de tal modo, neste 

momento, que não há trabalhadores do sistema interessados nas vagas 

ofertadas. E, principalmente depois da construção do novo Tombador2 – 

plataforma basculante para descarregamento traseiro de cargas a granel 

transportadas por veículos pesados –, a contratação de pessoal necessário 

mostra-se essencial para a correta operação de carga e dinamização das 

atividades do Terminal. Alega que a inauguração da nova estrutura em 

questão (tombador), a partir de setembro de 2019, incrementou e aprimorou 

a operação do TGG, permitindo a acomodação de caminhões de carga maiores 

(30 metros) e dinamizando todo o processo de descarga – circunstância 

essa que, além de possibilitar uma maior eficiência no atendimento 

(capacidade volumétrica), reflete ainda de forma positiva em toda a 

região do porto (pois veículos maiores, que carregam simultaneamente 

maior volume, significam menor quantidade total de veículos nas estradas 

e vias locais). Aduz, ainda, que o TGG vem se esforçando para contratar 

mão de obra portuária na medida de sua necessidade e de acordo com a ordem 

judicialmente imposta (de observância da contratação exclusiva ‘dentro 

do sistema’); todavia, apesar das ofertas junto ao OGMO, o Terminal não 

tem logrado arregimentar trabalhadores em quantidades suficientes para 

a satisfação de suas demandas que, por sua vez, tendem a aumentar. Junta 

documentos acerca de Editais de contratação, comunicados ao OGMO e 

publicações em periódicos (classificados) para divulgação de CINCO 

vagas: providências adotadas pelo TGG que, inequivocamente, no seu 

entender, demonstram o empenho de esforços para contratação nos termos 

determinados pela decisão embargada. Junta também fichas informativas 

dos TRÊS únicos candidatos que se apresentaram para as vagas anunciadas, 

dos quais apenas UM foi considerado APTO para o labor: documentos que, 

segundo o Requerente, revelam a total ausência de trabalhadores 

disponíveis ‘dentro do sistema’ (cadastrados ou registrados junto ao 

OGMO) em quantidade suficiente para preenchimento da totalidade das vagas 
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abertas (restam ainda CINCO vagas por preencher, pois houve um 

desligamento desde a primeira oferta). Requer, diante do exposto, seja 

concedida autorização liminar específica para a contratação ‘fora do 

sistema’ dos cinco trabalhadores imediatamente necessários, por entender 

ter sido demonstrada a preferência na contratação por vínculo de 

trabalhadores registrados ou cadastrados no OGMO para a capatazia, mas 

que, por falta de interessados, não pode cumprir a ordem judicial emanada 

da decisão embargada. 

As partes foram ouvidas pelo Relator em audiência no 

dia 03/11/2019. 

Deferida a tutela de urgência, a fim de se dar efeito 

suspensivo ao recurso de embargos, até a conclusão do julgamento pela 

Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. 

É o relatório." 

 

V O T O 

 

REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE 

 

No particular, prevaleceram os fundamentos do Exmo. 

Ministro Relator: 

 

"Atendidos os pressupostos extrínsecos de 

admissibilidade, passa-se à análise dos pressupostos específicos do 

recurso de embargos, nos termos do art. 894, II, da CLT, com a redação 

dada pela Lei n° 11.496/2007.". 

 

TRABALHADOR PORTUÁRIO – CAPATAZIA - CONTRATAÇÃO COM 

VÍNCULO DE EMPREGO POR TEMPO INDETERMINADO DE TRABALHADORES NÃO 

CADASTRADOS OU REGISTRADOS NO OGMO - LEI Nº 12.815/2013  - IMPOSSIBILIDADE 

 

a) Conhecimento 

 

No particular, prevaleceram os fundamentos do Exmo. 

Ministro Relator: 
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"A 2ª Turma do TST deu provimento ao recurso de revista 

interporto pelo Reclamante. No caso, fundamentou a decisão embargada da 

seguinte forma: 

 

‘O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao 

recurso ordinário do réu TGG para julgar improcedente esta ação 

cominatória, alicerçando-se nos seguintes fundamentos:  

‘RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA 

RECLAMADA TGG - TERMINAL DE GRANEIS 

DO GUARUJÁ S/A Em que pesem as brilhantes 

considerações tecidas pela Excelentíssima Senhora Relatora de 

sorteio, ouso da mesma divergir. 

Trata-se de ação cominatória cumulada com indenizatória 

proposta pelo SINTRAPORT - SINDICATO DOS 

OPERÁRIOS E TRABALHADORES PORTUÁRIOS EM 

GERAL NAS ADMINISTRAÇÕES DOS PORTOS E 

TERMINAIS PRIVATIVOS E RETROPORTOS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO em face de TGG - TERMINAL DE GRANEIS 

DO GUARUJÁ S/A, OGMO - ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE 

OBRA DO PORTO ORGANIZADO DE SANTOS e 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CODESP, com pretensão da autoria de imposição de obrigação 

de não fazer à primeira reclamada TGG - TERMINAL DE 

GRANEIS DO GUARUJÁ S/A, qual seja, a não contratação de 

trabalhadores avulsos ou permanentes para a operação portuária 

de capatazia sem habilitação e registro no cadastro do Órgão 

Gestor de Mão de Obra, abstendo-se a ré, outrossim, de atribuir 

outras nomenclaturas às funções atinentes à capatazia; 

condenação das reclamadas no pagamento de indenização por 

dano material e moral (primeira e segunda reclamadas); e 

imposição de obrigação de fazer às rés OGMO - ÓRGÃO 

GESTOR DE MÃO DE OBRA DO PORTO ORGANIZADO 

DE SANTOS e COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - CODESP, consistente na fiscalização da operação 

portuária realizada pela primeira demandada, com efetiva 

aplicação das penalidades cabíveis, em razão da utilização de 

trabalhadores de capatazia sem registro ou cadastro junto ao 

OGMO, e denúncia da "prática ilegal" adotada pelo TGG à 

Agência Nacional dos Transportes Aquaviários - ANTAQ, para 

fms de instauração do competente inquérito administrativo. 

A MM. Vara de Origem acolheu parcialmente os pedidos 

formulados pelo SINTRAPORT - SINDICATO DOS 
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OPERÁRIOS E TRABALHADORES PORTUÁRIOS EM 

GERAL NAS ADMINISTRAÇÕES DOS PORTOS E 

TERMINAIS PRIVATIVOS E RETROPORTOS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, respaldando-se, em linhas gerais, em 

argumentos de três ordens (fls. 637/640, 3° volume): a) o caput, 

do artigo 26, da Lei 8630/93, não confere ao operador portuário a 

faculdade de contratar trabalhador com vínculo empregaticio que 

não esteja inscrito no Órgão Gestor, e sim estabelece a 

possibilidade de contratação de trabalhadores permanentes e 

avulsos, mas sempre na condição de PORTUÁRIOS, 

inserindo-se nessa condição somente aqueles inscritos e 

habilitados junto ao OGMO; b) a visível "lacuna" no parágrafo 

único do retromencionado dispositivo legal, concernente à 

atividade da capatazia, não conduz a qualquer exceção 

relativamente a tal função, ou seja o artigo 26, da Lei 8630/93, 

ostenta caráter exemplificativo e, portanto, a contratação do 

serviço ora em destaque conclama pela observância da exigência 

legal suso referida, vale dizer mais uma vez, o registro e cadastro 

no OGMO; c) A Convenção 137, da OIT, possibilita a 

contratação por prazo indeterminado e, com liame empregaticio, 

preferencialmente dos portuários matriculados no Órgão Gestor 

de Mão de Obra. Não obstante as ponderações externadas em 

primeiro grau, as mesmas não merecem subsistir. 

Com efeito, reza o artigo 26, da Lei 8630/93: Art. 26. O 

trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, 

conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos 

organizados, será realizado por trabalhadores portuários com 

vínculo empregaticio a prazo indeterminado e por trabalhadores 

portuários avulsos. 

Parágrafo único. A contratação de trabalhadores portuários 

de estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de 

embarcações com vínculo empregaticio a prazo indeterminado 

será feita, exclusivamente, dentre os trabalhadores portuários 

avulsos registrados. 

Consoante se extrai do caput do dispositivo legal suso 

transcrito, o trabalho portuário pode se concretizar sob duas 

modalidades: através dos trabalhadores portuários avulsos, sem 

vínculo empregaticio, bem assim pela contratação de 

trabalhadores portuários permanentes, na condição de 

empregados. Contudo, diversamente do argumento originário, 

referendado pela Senhora Relatora de sorteio, a Lei 8630/93 não 

impõe obrigatoriedade de contratação de trabalhadores por prazo 

indeterminado - empregados lato sensu - escolhidos dentre 

aqueles cadastrados junto ao Sindicato dos Trabalhadores 

Portuários ou ao OGMO, exceto para as funções expressamente 

enumeradas no parágrafo único, do já exaustivamente 
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mencionado artigo 26 (estiva, conferência e conserto de carga e 

vigilância de embarcações), dentre as quais, frise-se, não estão as 

de capatazia (grifei) e, portanto, não há se falar em "lacuna" do 

texto legal no tocante a essa última atividade. 

Ainda diversamente do entendimento adotado pela 

Relatora de sorteio, o artigo 3°, da Convenção 137, da OIT, 

ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo n° 29, de 

22/12/1993, e promulgada pelo Decreto n°. 1574, de 31/07/1995, 

reporta-se apenas à "prioridade" de contratação, e não à 

"obrigatoriedade", o que induz à conclusão de que a conduta 

adotada pela primeira reclamada em ponto algum viola o 

disposto na referida Convenção. 

Assim, a utilização de mão de obra permanente para a 

atividade de capatazia configura faculdade da operadora 

portuária, não havendo o que se falar em exclusividade para 

contratação, a qualquer título, de trabalhadores sindicalizados ou 

cadastrados no OGMO. 

Nesse contexto, o teor da sentença normativa proferida nos 

autos do dissídio coletivo de natureza jurídica (SDC/TST 

17411/2006-000-00-00-5), o qual teve como suscitante a 

Federação Nacional dos Operadores Portuários - FENOP e como 

suscitada a Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores 

de Carga e Descarga, Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco, 

Arrumadores e Amarradores de Navios nas Atividades 

Portuárias - FENCCOVIB, admitindo de forma expressa a 

aplicação da Convenção 137, da OIT, aos trabalhadores em 

serviço de capatazia (fls. 993/1003 e 1049/1061), não tem o 

condão de alterar os exatos termos do parágrafo único, do artigo 

26, da Lei 8630/93. 

De fato, a cláusula T (sétima) do contrato de arrendamento 

firmado pela recorrente (fl. 489, 3° volume) com a Companhia 

de Docas do Estado de São Paulo estabelece que o trabalho 

portuário necessário à consecução do objeto daquele instrumento 

deverá ser realizado por trabalhadores portuários. Contudo, 

contrariamente ao sustentado pela Relatora originária, a 

taxatividade da cláusula em questão sepulta a discussão, 

porquanto a arrendatária, ora apelante, deverá proceder às 

requisições junto ao OGMO, na forma estabelecida pela Lei 

8630/93.quando se tratar de trabalhadores avulsos (grifei), o 

que, por uma questão de lógica, não exclui a livre contratação de 

trabalhadores permanentes (empregados) para realização das 

atividades de capatazia. 

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do C. TST, 

valendo a transcrição de trecho do voto de lavra do eminente 

Ministro Rider Nogueira de Brito, no julgamento dos embargos 

declaratórios opostos da decisão prolatada em sede de Recurso 
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Ordinário em Ação Declaratória, o qual tramitou naquela Corte 

Superior sob n° 167.116/95.3, de seguinte teor: "Em qualquer 

dessas modalidades de prestação de serviço o ajuste só se 

aperfeiçoa ou se completa com a manifestação das duas 

vontades. Não há lei que obrigue qualquer empresa a contratar 

alguém sob esta ou aquela modalidade de relação de trabalho, 

seja autônoma, avulsa, temporária ou subordinada, muito menos 

o art. 257 da CLT, repetimos, hoje já revogado, e mesmo quando 

em vigor não havia referência à exclusividade, como querem os 

Embargantes - a lei falava em preferência dos sindicalizados, 

devidamente matriculados. Ora, preferência não significa 

exclusividade, nem na linguagem comum nem na jurídica. Aliás, 

se a lei se referisse à exclusividade seria inconstitucional, não 

resistindo ao confronto com o disposto no art. 8° da CF/88, que 

assegura a liberdade de associação profissional ou sindical. Não 

pode existir norma que garanta exclusividade ou mesmo 

preferência para contratação, a qualquer título, para 

trabalhadores sindicalizados, porque isso implicaria tornar 

obrigatória a sindicalização’. 

Diante de todo o acima exposto, resulta claro que o 

Terminal de Graneis do Guarujá S/A, operador em atividade em 

instalação portuária de uso privativo, não tem obrigação de 

requisitar os trabalhadores avulsos cadastrados junto ao OGMO 

para a execução das atividades da capatazia, remanescendo 

legítimo o estabelecimento de quadro próprio de empregados 

para o desempenho de tal mister, devendo aqui ser lembrado o 

princípio do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, 

consagrado no inciso XIII, do artigo 5°, da Carta Magna. 

Reformo, pois, a r. decisão de origem, para excluir da 

comando condenatório: a obrigação de não fazer imposta à 

recorrente, consistente na abstenção da prática de 

descaracterização das fiinções inerentes aos trabalhadores da 

capatazia, através da utilização de nomenclaturas estranhas à 

legislação portuária; a obrigação de fazer relativa à requisição, 

para desempenho de toda e qualquer atividade de capatazia, dos 

trabalhadores habilitados e inscritos no cadastro ou registro do 

OGMO, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 

10.000,00; e reparação pecuniária por dano material, resultando, 

por corolário, na improcedência da ação. 

A teor do acima decidido, resulta prejudicado o exame do 

apelo ofertado pela terceira demandada COMPANHIA DE 

DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Isto posto, conheço dos recursos ordinários interpostos e, 

no mérito, DOU PROVIMENTO ao apelo ofertado pela primeira 

reclamada TGG - TERMINAL DE GRANEIS DO GUARUJÁ 

S/A para JULGAR IMPROCEDENTE a ação, absolvendo as 
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reclamadas TGG - TERMINAL DE GRANEIS DO GUARUJÁ 

S/A, OGMO - ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO 

PORTO ORGANIZADO DE SANTOS e COMPANHIA 

DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP da 

demanda proposta pelo SINTRAPORT - SINDICATO DOS 

OPERÁRIOS E TRABALHADORES PORTUÁRIOS EM 

GERAL NAS ADMINISTRAÇÕES DOS PORTOS E 

TERMINAIS PRIVATIVOS E RETROPORTOS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. Declaro prejudicado o exame do apelo 

ofertado pela terceira demandada COMPANHIA DOCAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Custas processuais em reversão, 

ficando as demandadas TGG - TERMINAL DE GRANEIS DO 

GUARUJÁ S/A e COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - CODESP autorizadas a requererem o 

ressarcimento dos valores recolhidos às fls. 922/924 e 935/936 

junto ao Órgão da Receita Federal’ ( f ls. 1192 - 1196) . 

O Sindicato autor, em razões de revista, alega que qualquer trabalhador 

portuário, seja avulso seja contratação por tempo indeterminado, deveria 

estar habilitado para realizar o trabalho portuário, visto que essa habilitação 

dependeria de prévio treinamento promovido pelo OGMO e do cadastro 

nesse órgão. Sustenta que, em relação à capatazia, não obstante o parágrafo 

único do artigo 26 da Lei n° 8 . 630/93 não disponha expressamente que a 

contratação para esse trabalho portuário deva ser feita exclusivamente entre 

os trabalhadores portuários avulsos registrados no OGMO, considerando o 

contexto de toda lei, deveria se interpretar o referido dispositivo legal para 

concluir pela indispensabilidade de contratação de trabalhadores de 

capatazia cadastrados e/ou registrados no OGMO, pois a Lei n° 8.630/93 

teria centralizado a administração do trabalho portuário no OGMO. Aduz 

que a Convenção n° 137 da OIT, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 

Legislativo n° 29, de 22/12/1993, e promulgada pelo Decreto n° 1.574, de 

31/7/1995, teria previsão expressa acerca da contratação prioritária de 

portuários registrados. Acrescenta que, no contrato de arrendamento 

celebrado entre o TGG e a CODESP, haveria cláusula dispondo que o 

trabalho portuário deverá ser realizado por trabalhadores portuários mediante 

requisição para o OGMO. Indica ofensa aos artigos 5°, §§ 2° e 3°, 7°, inciso 

XXVI e XXVII e 21, inciso XII, da Constituição Federal e 12, 21 e 26, 

parágrafo único, da Lei n° 8.630/93 e à Convenção n° 137 da OIT. 

Coleciona arestos a confronto. 
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Com efeito, o recorrente logra demonstrar o dissenso jurisprudencial, 

na forma do artigo 896, alinea ‘a’, da CLT, pois o aresto apresentado à f1. 

1.258, oriundo do TRT da 9ª Região, adota tese contrária à explicitada na 

decisão recorrida, de que: 

‘A circunstância do parágrafo único do art. 26 não trazer de 

forma expressa menção ao trabalho de ‘capatazia’ não implica 

concluir, de plano, que há liberdade na contratação de pessoal 

pelo operador portuário, ou seja, sem a utilização do OGMO para 

a intermediação da contratação de serviços de capatazia. É 

preciso fazer uma interpretação sistemática e não apenas isolada 

do dispositivo legal. Além disso, o caput vincula o teor do 

parágrafo único, pois, caso contrário, o legislador teria 

expressamente se manifestado pela exceção ao labor de 

capatazia’. 

Conheço, pois, do recurso de revista por divergência jurisprudencial. 

II - MÉRITO 

O sindicato autor ajuizou esta ação cominatória para que o réu TGG, 

operador portuário no Porto de Santos, se abstivesse de contratar 

trabalhadores de capatazia por tempo indeterminado não cadastrados e/ou 

registrados no OGMO, além do pagamento de indenização por danos morais 

e materiais. Pleiteou, ainda, que a CODESP seja obrigada a fiscalizar o 

cumprimento da tutela inibitória pretendida. 

Ao analisar o mérito na demanda, julgou-se parcialmente procedente a 

ação, deferindo-se a tutela inibitória pleiteada, com a fixação de astreintes e, 

ainda, a indenização por danos materiais. Determinou-se, ainda, que a 

CODESP fiscalize a operação portuária (fls. 637-640). 

Os réus, TGG e CODESP, interpuseram recursos ordinários. 

Enfrentando o recurso do TGG, a Corte regional deu-lhe provimento para 

julgar improcedente ação, entendendo que o artigo 26, parágrafo único, da 

Lei n° 8.630/93 foi claro ao excetuar o trabalho portuário de capatazia da 

exigência de contratação exclusiva de trabalhadores cadastrados e/ou 

registrados no OGMO. 

Com efeito, discute-se, no caso, a possibilidade de contratação, com 

vinculo permanente, de trabalhadores portuários de capatazia sem registro ou 

cadastro no OGMO por operador portuário. 

A Lei n° 8.630/93, vigente à época da propositura da ação, dispunha 

acerca do regime jurídico da exploração dos portos organizados e das 
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instalações portuárias, e, em seu artigo 26 tratava do trabalho portuário, nos 

seguintes termos: 

‘Art. 26. O trabalho portuário de capatazia, estiva, 

conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de 

embarcações, nos portos organizados, será realizado por 

trabalhadores portuários com vínculo empregatício a prazo 

indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. 

Parágrafo único. A contratação de trabalhadores portuários 

de estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de 

embarcações com vínculo empregatício a prazo indeterminado 

será feita, exclusivamente, dentre os trabalhadores portuários 

avulsos registrados’. 

Da leitura isolada desse dispositivo, efetivamente, extrai-se que a 

contratação do trabalhador portuário de capatazia e de bloco com vinculo de 

emprego a praz o indeterminado não precisaria ser feita entre aqueles avulsos 

registrados no OGMO. No entanto, a Convenção n° 137 da OIT, referente às 

repercussões sociais dos novos métodos de processamento de carga nos 

portos, ratificada pelo Brasil e promulgada por meio do Decreto n° 1. 574, de 

31/7/1995, preconiza , em seu artigo 3°, inciso 2, a prioridade dos portuários 

matriculados para o trabalho nos portos. 

Diante do previsto na norma internacional, não é possível admitir a 

interpretação literal do artigo 26, parágrafo único da Lei nº 8.360/93, pois a 

referida convenção da OIT não excetua nenhum trabalho portuário da 

preferência ali reconhecida, razão pela qual o operador portuário deve 

contratar o trabalhador portuário de capatazia com vínculo direto a prazo 

indeterminado que estiver cadastrado e/ou registrado no OGMO.   

Nesse sentido, é a jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte 

Superior, consoante se extrai dos seguintes precedentes: 

‘RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO POR SANTOS 

BRASIL S/A, LIBRA TERMINAIS S/A, LIBRA TERMINAL 

35 S/A, TECONDI - TERMINAL DE CONTÊINERES PARA 

A MARGEM DIREITA S/A E RODRIMAR S/A 

TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E 

ARMAZÉNS GERAIS E RODRIMAR S/A AGENTE E 

COMISSÁRIA TRABALHADORES PORTUÁRIOS 

AVULSOS (ENCARREGADOS DE TURMA DE 

CAPATAZIA). OBRIGATORIEDADE DE SUA 

REQUISIÇÃO. CONTRATAÇÃO COM VÍNCULO 

PERMANENTE DAQUELES REGISTRADOS NO OGMO. 

ARTIGO 26 DA LEI N° 8.630/93. Prevalece nesta Corte o juízo 
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de que, a teor do disposto no art. 26 e parágrafo único da Lei 

8.630/1993 e na Convenção n° 137 da OIT, é lícita a contratação 

com vínculo empregatício e por tempo indeterminado de 

trabalhadores em capatazia, por operadores portuários, em 

detrimento da requisição de avulsos, desde que na contratação de 

serviços de capatazia com vínculo permanente se observe a 

prioridade daqueles portuários avulsos registrados e cadastrados 

junto ao OGMO. Assim, inexiste obrigatoriedade de requisição, 

para tais atividades, de trabalhadores avulsos. Recurso ordinário 

a que se dá provimento para, julgando parcialmente procedentes 

os pedidos contrapostos formulados em contestação, declarar 

que, a teor do disposto no art. 26 e parágrafo único da Lei 

8.630/1993 e na Convenção n° 137 da OIT, é lícita a contratação, 

com vínculo empregatício e por tempo indeterminado, por 

operadores portuários, de trabalhadores em capatazia, 

denominados Encarregados de Turmas de Capatazia, em 

detrimento da requisição de avulsos, desde que na contratação 

desses serviços de capatazia com vínculo permanente se observe 

a prioridade daqueles portuários avulsos registrados e 

cadastrados junto ao OGMO. Nessa situação, somente se e 

quando remanescer vaga das oferecidas, poderá haver o 

recrutamento fora do sistema do OGMO.’ (RO - 

2006900-13.2005.5.02.0000, R e l a t o r Ministro: Fernando 

Eizo Ono, data de julgamento: 13/11/2012, Seção Especializada 

em Dissídios Coletivos , data de publicação : 30/11/2012) 

 ‘PORTUÁRIOS. CONTRATAÇÃO POR PRAZO 

INDETERMINADO DE TRABALHADORES DA 

ATIVIDADE DE CAPATAZIA NÃO REGISTRADOS NEM 

CADASTRADOS NO OGMO. (ART. 26, CAPUT E 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.630/1993. CONVENÇÃO 

137 DA OIT). A discussão diz respeito à possibilidade de os 

operadores portuários admitirem com vínculo empregatício e por 

prazo indeterminado trabalhadores para a atividade de capatazia 

selecionados livremente no mercado de trabalho, isto é, que não 

estejam registrados nem cadastrados no OGMO. O fundamento 

jurídico do pedido reside no disposto no art. 26, parágrafo único, 

da Lei 8.630/1993, que, diversamente do caput, não relacionou, 

expressamente, a atividade de capatazia dentre aquelas para cuja 

contratação com vínculo de emprego instituiu a reserva de 

mercado. A interpretação literal e solitária do dispositivo parece 

indicar a procedência da argumentação deduzida na petição 

inicial. Todavia, ante a irrecusável aplicação da Convenção 137 

da Organização Internacional do Trabalho OIT, segundo a qual 

"Os portuários matriculados terão prioridade para a obtenção de 

trabalho nos portos" (Artigo 3, item 2), a partir de uma 

interpretação sistemática da norma e da compreensão da 
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realidade vivida nos portos brasileiros sob a égide da Lei 

8.630/1993, é que se pode bem equacionar a questão nesta 

oportunidade. A omissão da atividade de capatazia no texto do 

parágrafo único do art. 26 eqüivale a exclusão dessa atividade da 

exclusividade para a contratação por prazo indeterminado. Não 

se pode perder de vista, entretanto, que as atividades portuárias 

estão descritas no § 3° do art. 57 da Lei, a saber: Capatazia, 

Estiva, Conferência de Carga, Conserto de Carga, Vigilância e 

Bloco, constituindo uma só categoria profissional: a dos 

Trabalhadores Portuários; desses (os avulsos) somente os de 

capatazia e bloco foram, nos termos do parágrafo único do art. 

26, excluídos do benefício da exclusividade para a contratação 

por prazo indeterminado pelos operadores portuários. No 

entanto, a partir do dia 12 de agosto de 1995, com a incorporação 

da Convenção 137 da Organização Internacional do Trabalho - 

OIT ao ordenamento jurídico brasileiro, é lícito concluir que, 

para proceder à contratação com vínculo empregatício e por 

tempo indeterminado de trabalhadores em capatazia, os 

operadores portuários ficaram obrigados a observar a prioridade 

daqueles portuários avulsos registrados e cadastrados. Em tais 

circunstâncias, somente se, e quando, remanescer vaga das 

oferecidas, poderá recrutar fora do sistema do OGMO. Dissídio 

Coletivo de natureza jurídica que se julga parcialmente 

procedente.’ (DC - 1 7 4 6 1 1 6 - 7 4 . 2 0 0 6 . 5 . 0 0 . 0 0 0 0 , 

Relator Ministro : João Batista Brito Pereira , data de julgamento 

: 16/8/2007, Seção Especializada em Dissídios Coletivos , data 

de publicação : 11/9/2007)  

‘RECURSO DE REVISTA. CONTRATAÇÃO DE 

TRABALHADORES EM CAPATAZIA SEM REGISTRO NO 

OGMO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI N° 8.630/93. I - Esta C. Corte Superior 

pacificou entendimento de que a contratação por vínculo de 

emprego por prazo indeterminado nos serviços de capatazia deve 

atender, prioritariamente, os trabalhadores registrados no 

OGMO. E, se tais trabalhadores não forem encontrados no 

sistema do OGMO, é admitida a contratação de trabalhador não 

registrado naquele Órgão Gestor. Precedentes. II - Notadamente, 

a e. Corte Regional apontou em seus fundamentos a referida 

jurisprudência desta Corte Superior, inclusive registrando que, 

diante dessa conjuntura, a violação do regramento legal só se dá 

acaso comprovada preterição dos trabalhadores habilitados pelo 

OGMO, uma vez que a possibilidade de contratação de 

trabalhadores por prazo indeterminado não pode se sujeitar ao 

alvedrio dos próprios - que muitas vezes preferem o trabalho 

avulso -, sendo injustificada a pretensão genérica formulada na 

petição inicial, visto que necessária aferição, caso a caso, de 
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irregularidade, ou seja, a preterição do trabalhador registrado em 

detrimento do avulso, a afastar a atuação em âmbito coletivo que, 

tal como formulada a pretensão, criaria limitação não 

contemplada na legislação atinente à espécie. III - Não consta no 

r. acórdão recorrido registro de qualquer preterição dos 

cadastrados no OGMO para o trabalho de capatazia. IV - Logo, o 

r. acórdão regional está em consonância com a iterativa, notória e 

atual jurisprudência desta Corte, o que atrai a aplicação da 

Súmula n° 333 do TST e do disposto no § 4° do art. 896 da CLT. 

Recurso de revista não conhecido.’ (RR - 2 0 1 3 0 0 - 1 0 . 2 0 0 

7 . 5 . 0 2 . 0 4 4 7 , Relator M i n i s t r o : Horácio Raymundo de 

Senna Pires , data de julgamento : 7/3/ 2012 , 3ª Turma, data de 

publicação: 9/3/2012)  

‘RECURSO DE REVISTA. AGRAVO DE PETIÇÃO. 

EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. 

TRABALHO PORTUÁRIO. CAPATAZIA. VÍNCULO DE 

EMPREGO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES NÃO 

INSCRITOS NO OGMO. POSSIBILIDADE 

CONDICIONADA À OFERTA PRIORITÁRIA DAS VAGAS 

AOS REGISTRADOS E CADASTRADOS NO OGMO E AO 

SUBSEQUENTE NÃO PREENCHIMENTO DESSAS. 1. Esta 

Corte tem entendido, à luz da Convenção 137 da OIT, que, em se 

tratando das atividades de capatazia, o parágrafo único do artigo 

26 da Lei 8.630/93 assegura apenas a preferência - não a 

exclusividade - na contratação para fins de vínculo empregatício 

por prazo indeterminado, dos portuários avulsos inscritos no 

OGMO. Pode, assim, tal contratação alcançar trabalhadores fora 

do sistema desde que oferecidas aos portuários registrados e 

cadastrados no OGMO, prioritariamente, as vagas existentes e 

não preenchidas essas pelos trabalhadores inscritos. 2. 

Conquanto assentada pelo Tribunal Regional -a exclusividade 

dos avulsos para a contratação como empregados- nas atividades 

de capatazia, assinalou a Corte regional, em acréscimo a esse 

fundamento, a ausência de prova quanto à requisição de 

trabalhadores portuários registrados e cadastrados no OGMO e à 

subsequente certificação de inexistência de tais trabalhadores, 

imprescindível à demonstração da observância da referida 

prioridade, pelo que inviável concluir pela violação do parágrafo 

único do artigo 26 da Lei 8.630/93. Precedentes de Turmas e da 

SDC desta Corte. 3. Arestos inválidos e inespecíficos. Óbice da 

alínea -a- do artigo 896 da CLT e da Súmula 296/TST. Recurso 

de revista não conhecido.’ (RR - 1 3 8 4 0 0 - 9 8 . 2 0 0 8 . 5 . 0 2 

. 0 3 0 3 , Relator Juiz Convocado: Flavio Pertinho Sirangelo, 

data de julgamento : 27/6/201 2 , 5ª Turma, data de publicação: 3 

/8/2012) 
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 ‘RECURSO DE REVISTA. CONTRATAÇÃO SEM 

REQUISIÇÃO AO OGMO. Interpretando literalmente o caput 

do art. 26 da Lei 8.630/93, conclui-se não haver impedimento a 

buscar, fora do sistema, os empregados de capatazia, já que 

estariam fora da proibição estabelecida pelo parágrafo único do 

art. 26. No entanto, observando-se a Convenção Internacional 

137 da OIT, adotada pelo Brasil, tal interpretação não pode 

prevalecer, visto existir preceito normativo no ordenamento 

jurídico brasileiro que fixa a preferência de contratação entre os 

trabalhadores já incluídos no sistema para oferecimento do 

vínculo de emprego. O parágrafo único do art. 26 da Lei 

8.630/93 trata de exclusividade dos trabalhadores portuários 

avulsos registrados, e a Convenção da OIT, em prioridade. Como 

conseqüência, esta Corte já decidiu que a contratação de 

empregado por tempo indeterminado nos serviços de capatazia 

deve atender, prioritariamente, os trabalhadores registrados no 

OGMO. Se tais trabalhadores não forem encontrados no sistema 

do OGMO, é admitida a contratação de trabalhador não 

registrado naquele órgão gestor. Há precedentes. In casu, o 

Regional não consigna a alegada recusa dos empregados 

registrados no OGMO em trabalhar para a recorrente. Sendo 

assim, a análise de tal afirmação encontra óbice na Súmula 126 

desta Corte. Recurso de revista conhecido e não provido.’ (RR - 

102800 - 77. 2005.5.02.0446 ,Relator Ministro : Augusto César 

Leite de Carvalho, data de julgamento: 22/8/2012, 6ª Turma, 

data de publicação: 24/8/2012)  

Ademais, vale destacar que, por se tratar de uma relação jurídica 

continuativa, com efeitos futuros, deve ser analisada, também, a Lei n° 

12.815, de 5 de junho de 2013, que regula a exploração pela União de portos 

e instalações portuárias bem como as atividades desempenhadas pelos 

operadores portuários, e que revogou a Lei n° 8.630/93. 

No pertinente ao caso ora em análise, verifica-se que a 

recém-editada Lei n° 12.815/2013, ao tratar da questão da contratação 

do trabalho portuário, põe fim à questão em debate nestes autos, pois 

dispõe, expressamente, que os trabalhadores portuários contratados 

com vinculo empregatício pelos operadores portuários, incluídos 

aqueles que exercem o trabalho de capatazia, devem ser escolhidos 

entre os avulsos cadastrados e/ou registrados no OGMO. 

É o que se extrai de seu artigo 40, § 2°, in verbis: 

‘Art. 40. O trabalho portuário de capatazia, estiva, 

conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de 

embarcações, nos portos organizados, será realizado por 
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trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo 

indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. 

§ I- (omissis) § 2° A contratação de trabalhadores 

portuários de capatazia. bloco. estiva, conferência de carga, 

conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo 

empregatício por prazo indeterminado será feita exclusivamente 

dentre trabalhadores portuários avulsos registrados’, ( destacou - 

se) 

Conforme se extrai desse dispositivo, outra questão que ficou 

expressamente consagrada na nova Lei dos Portos é que a obrigação de 

contratação com vinculo empregatício por prazo indeterminado dos 

trabalhadores portuários avulsos dentre os cadastrados e registrados 

passou de prioritária para exclusiva, surgindo a partir da data de vigência 

dessa lei celeuma sobre a continuidade ou não da possibilidade de 

contratação de trabalhadores não registrados no OGMO, desde que fosse 

concedida prioridade aos cadastrados e registrados. 

A Seção de Dissídios Coletivos deste Tribunal Superior recentemente 

enfrentou em um dissídio coletivo de natureza jurídica (e não econômica) 

justamente a questão da interpretação sobre a exigência de exclusividade 

trazida pela nova Lei dos Portos, concluindo, a partir de uma interpretação 

histórica, sistemática e até mesmo literal do artigo 40, § 2°, da Lei n° 

12.815/2013, que a exegese a se atribuir a essa norma é a da imposição legal 

da exclusividade, ou seja, a contratação de trabalhadores portuários por 

prazo indeterminado deve ser realizada apenas dentre aqueles que possuem 

registro ou cadastro no OGMO. 

A decisão encontra-se enriquecida pela seguinte ementa: 

‘I - RECURSO ORDINÁRIO DA MARIMEX 

DESPACHOS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - 

DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA JURÍDICA - 

CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS - 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, § 2°, DA LEI N° 

12.815/2013 - EXCLUSIVIDADE DE CONTRATAÇÃO DE 

TRABALHADORES REGISTRADOS NO OGMO. 

1. A pretensão da Suscitante passível de análise se refere à 

nova redação legal para o regime de contratação de trabalhadores 

portuários, questionando se, a partir da data da vigência da Lei n° 

12.815/2013, ainda é possível a contratação de trabalhadores não 

registrados no OGMO, desde que seja concedida prioridade 

àqueles que tenham registro. 
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2. O art. 40, § 2°, da Lei n° 12.815/2013, confere 

exclusividade aos trabalhadores portuários avulsos registrados 

nos casos de contratação para os serviços de capatazia, bloco, 

estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de 

embarcações, com vínculo empregatício por prazo 

indeterminado. 

3. Nesse caso, a interpretação literal é suficiente para 

entender que a contratação de trabalhadores portuários deve ser 

realizada apenas dentre aqueles que possuem registro no OGMO. 

Vale destacar que na redação legal há a palavra ‘exclusivamente’ 

para delimitar a contratação apenas aos trabalhadores portuários 

registrados, incluindo expressamente os serviços de capatazia e 

bloco, de modo que qualquer conclusão pela possibilidade de 

contratar trabalhadores não registrados violaria o significado 

mínimo do texto objeto da interpretação, que é o ponto de partida 

do intérprete. 

4. A interpretação histórica do art. 40, § 2°, da Lei n° 

12.815/2013 indica que a contratação exclusiva de trabalhadores 

portuários registrados está em sintonia com um cenário de 

modernização e eficiência, porquanto o OGMO tem em sua 

essência justamente a busca por essas duas qualidades para o 

setor portuário. 

5. A partir de uma intepretação sistemática, a análise do 

conjunto normativo da Lei n° 12.815/2013 permite concluir que 

em nenhum momento o legislador estabeleceu diferença entre 

capatazia e bloco e os demais serviços portuários, havendo 

tratamento unitário para todos eles. 

6. A imposição legal de exclusividade de trabalhadores 

registrados só vale para as contratações realizadas a partir da 

vigência da Lei n° 12.815/2013, de modo que as anteriores 

seguem o regime estabelecido pelo Eg. TST no RODC 

20.174/2004-000-02-00.0. 

Recurso Ordinário conhecido e desprovido. 

II - RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO DOS 

EMPREGADOS TERRESTRES EM TRANSPORTES 

AQUAVIÁRIOS E OPERADORES PORTUÁRIOS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - DISSÍDIO COLETIVO DE 

NATUREZA JURÍDICA - MANIFESTAÇÃO ACERCA DA 

REPRESENTAÇÃO SINDICAL DA CATEGORIA - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ANÁLISE 

DE OFÍCIO. 

A declaração da legitimidade para a representação sindical 

é incompatível com o objeto do Dissídio Coletivo de Natureza 

Jurídica, visto que não está amparada na busca de uma 

interpretação acerca de determinada norma legal ou coletiva, o 
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que denota a incompatibilidade da via processual utilizada e 

enseja a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a 

esse pleito, em análise realizada de ofício, nos termos do art. 267, 

VI, do CPC. 

Processo extinto sem resolução do mérito no tópico.’ 

(Processo: RO - 1000543-19.2014.5.02.0000, Data de 

Julgamento: 21/09/2015, Relatora Ministra: Maria Cristina 

Irigoyen Peduzzi, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, 

Data de Publicação: DEJT 25/09/2015) . 

Cumpre trazer à colação, ainda, o judicioso fundamento contido na 

parte da fundamentação da referida decisão, o qual peço vênia para 

transcrever, in verbis: 

 ‘O argumento de uma possível ausência de trabalhador 

registrado com o perfil pretendido pela empresa não merece 

prosperar, pois uma das destinações do OGMO, gerido pelos 

operadores portuários, é justamente administrar o fornecimento 

de mão de obra, bem como treinar e habilitar profissionalmente o 

trabalhador portuário, nos termos do art. 32, incisos I e III, da Lei 

n° 12.815/2013. 

É atribuição do OGMO promover o treinamento dos 

trabalhadores para a utilização de aparelhos e equipamentos 

portuários, de acordo com o art. 33, II, "a", da Lei n° 

12.815/2013. Isso significa que os operadores portuários 

dispõem de meios para a obtenção de mão de obra qualificada 

dentro do sistema de registro de trabalhadores.’ 

Assim, deve ser restabelecida a sentença na parte em que se 

determinou ao TGG - Terminal de Graneis do Guarujá - que requisite 

trabalhadores habilitados e inscritos no cadastro ou registro do OGMO 

para o desempenho de qualquer atividade de capatazia, sob pena de 

pagamento de multa por descumprimento de obrigação de fazer, fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e por trabalhador escalado 

estranho aos quadros do OGMO, devendo esta contratação dar-se de 

forma exclusiva, a partir da data da vigência da Lei n° 12 .815/2013, de 

5/6/2013, nos termos de seu artigo 40, § 2°, ficando/ em face do principio 

da confiança legitima, mantidos os contratos de trabalho em curso 

celebrados até a data da publicação deste acórdão. 

E, não tendo havido recurso ordinário especificamente quanto à 

condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, também deve 

ser restabelecida a sentença em relação ao deferimento desse pedido. 
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No entanto, os autos devem retornar ao TRT da 2ª Região para análise 

do recurso ordinário da ré CODESP, cujo julgamento ficou prejudicado em 

razão do provimento do recurso do réu TGG. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista do sindicato 

autor para restabelecer em parte a sentença quanto ã determinação de que o 

TGG - Terminal de Graneis do Guarujá - requisite trabalhadores habilitados 

e inscritos no cadastro ou registro do OGMO para o desempenho de qualquer 

atividade de capatazia, sob pena de pagamento de multa por descumprimento 

de obrigação de fazer, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e por 

trabalhador escalado estranho aos quadros do OGMO, devendo esta 

contratação dar-se de forma exclusiva, a partir da data da vigência da Lei n° 

12 . 815/2013, de 5/6/2013, nos termos de seu artigo 40, § 2°, ficando 

mantidos os contratos de trabalho em curso celebrados até a data da 

publicação deste acórdão, e também restabelecer quanto à condenação ao 

pagamento de indenização por danos materiais. 

Determino, ainda, o retorno dos autos ao TRT da 2ª Região para que 

analise o recurso ordinário da CODESP, como entender de direito. 

 

O primeiro Reclamado aduz, em síntese, que ‘A questão 

atinente à contratação de trabalhadores vinculados, contudo, deve ser 

sempre analisada não apenas sob o prisma da interpretação literal da Lei 

12.815/2013, mas também diante dos princípios constitucionais que regem 

as relações de trabalho, a livre iniciativa e a proteção da propriedade 

privada. Igualmente deve ser considerado o quanto preconizado na 

Convenção 137 da OIT, devidamente reconhecida em nosso ordenamento 

jurídico. A contratação de trabalhadores vinculados se dará apenas de 

forma PRIORITÁRIA dentre os trabalhadores do OGMO e não sob o conceito 

de EXCLUSIVIDADE’. 

Nesse esteio, demonstra divergência jurisprudencial 

específica por meio do aresto (fls. 3093/3097) no qual a 5ª Turma afasta 

a obrigatoriedade de contração exclusiva de trabalhadores registrados.  

Eis os termos do acórdão paradigma: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE CAPATAZIA E 

BLOCO. VÍNCULO DE EMPREGO POR PRAZO INDETERMINADO. 
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TRABALHADORES PORTUÁRIOS REGISTRADOS NO OGMO. 

PRIORIDADE. PROVIMENTO. Por prudência, ante possível afronta aos 

artigos 26, parágrafo único, da Lei nº 8.630/93 e 3º, 2, da Convenção nº 137 

da OIT, o destrancamento do recurso de revista é medida que se impõe. 

Agravo de instrumento a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA. 

SERVIÇO DE CAPATAZIA E BLOCO. VÍNCULO DE EMPREGO POR 

PRAZO INDETERMINADO. TRABALHADORES PORTUÁRIOS 

REGISTRADOS NO OGMO. PRIORIDADE. PROVIMENTO. O artigo 26, 

parágrafo único, da Lei nº 8.630/93, da então chamada Lei dos Portos, 

estabelecia restrição para a contratação de trabalhadores portuários com 

vínculo de emprego e por prazo indeterminado. Fixava que para as atividades 

de estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de 

embarcações, somente trabalhadores registrados no OGMO poderiam ser 

contratados, não incluindo nesse rol aqueles que desempenhavam serviço de 

capatazia e bloco. O supracitado dispositivo, contudo, era interpretado 

juntamente com as disposições contidas na Convenção nº 137 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), incorporada ao ordenamento 

jurídico pátrio por meio do Decreto nº 1.574/95, cuja redação do artigo 3º, 2, 

estabelecia que a contratação para os serviços portuários deveria ser 

prioritariamente de trabalhadores registrados. Assim, da interpretação 

sistemática das duas normas, o entendimento firmado por esta Corte Superior 

foi de que a contratação para os serviços portuários de capatazia e bloco, com 

vínculo de emprego e por tempo indeterminado, devia se dar pela ordem de 

prioridade aos trabalhadores registrados no OGMO, não havendo 

exclusividade na admissão. Somente quando não encontrados trabalhadores 

inscritos no OGMO é que se poderia contratar os não registrados naquele 

órgão. Precedentes. Na hipótese dos autos, o egrégio Colegiado Regional 

manteve a sentença que determinou a obrigatoriedade de a autora, ao 

contratar trabalhadores portuários, com vínculo de emprego por prazo 

indeterminado, para as atividades de capatazia e bloco, fazêlo entre os que 

estejam registrados ou cadastrados no OGMO, estabelecendo, com isso, 

exclusividade na contratação e não somente preferência. Como à época do 

proferimento do acórdão regional vigia a Lei nº 8.630/93, forçoso concluir 

que a citada decisão ofendeu o artigo 26, parágrafo único, da mencionada lei, 

bem como o artigo 3º, 2, da Convenção nº 137 da OIT. Oportuno salientar 
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que com a entrada em vigor da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, a 

Lei nº 8.630/93 foi revogada in totum, tendo o texto do novel diploma 

legal estabelecido, expressamente, que a contratação com vínculo de 

emprego e por prazo indeterminado para a prestação de serviços 

portuários, inclusive para as atividades de capatazia e bloco, somente 

pode ser de trabalhadores registrados. É o que diz a redação do artigo 

40, § 2º, da nova lei dos portos (Lei nº 12.815/2013). Contudo, mesmo 

diante da alteração procedida na legislação, não há como, em todas as 

circunstâncias, adotar-se a literalidade da lei que estabelece a 

obrigatoriedade de contração exclusiva de trabalhadores registrados. 

Isso porque, a prevalecer sempre o critério da exclusividade, no caso 

concreto, em que não fossem encontrados trabalhadores registrados no 

OGMO, simplesmente estar-se-ia inviabilizando o negócio do operador 

portuário, o qual não poderia valer-se de trabalhadores não registrados para a 

continuidade de suas atividades. Para o caso, tem-se como perfeitamente 

aplicável a teoria da derrotabilidade (defeasibility), segundo a qual o 

magistrado poderá, excepcionalmente, superar o texto formal da lei para 

resolver um caso concreto, cuja hipótese em abstrato o legislador, ao editar a 

norma, não considerou. Para a circunstância, afastam-se os efeitos da lei na 

situação concreta e aplica-se determinado princípio, sem que isso implique 

declaração de nulidade da norma afastada, a qual permanece válida e eficaz 

para outras situações que se amoldam ao texto legal. Na espécie, não se pode 

olvidar que a atividade portuária trata-se de um serviço público, cuja 

exploração, por força do artigo 21, XII, "f", da Constituição Federal, cabe à 

União, diretamente ou por meio de terceiros, mediante autorização, 

concessão ou permissão. Em sendo assim, há que levar em conta no caso 

concreto o princípio da continuidade do serviço público, cuja 

exploração se faz pela operadora portuária, a qual não pode deixar de 

exercer suas atividades quando não houver disponibilidade de 

trabalhadores do serviço de capatazia e bloco registrados no OGMO e, 

por outro lado, existirem trabalhadores correlatos sem inscrição no 

mencionado órgão gestor de mão de obra. Recurso de revista de que se 

conhece e a que se dá provimento’ 
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Ante o exposto, conheço dos Embargos, por divergência 

jurisprudencial.". 

 

b) Mérito 

 

A C. 2ª Turma bem delimitou o objeto da controvérsia: 

"(...) discute-se, no caso, a possibilidade de contratação, com vínculo permanente, de trabalhadores 

portuários de capatazia sem registro ou cadastro no OGMO por operador portuário.". 

A presente Ação Cominatória foi ajuizada em março de 

2007, portanto, antes da alteração promovida pela Lei nº 12.815/2013, 

que em seu art. 40, § 2º, estabeleceu expressamente que também a 

contratação de empregados de capatazia deve ser feita exclusivamente 

dentre trabalhadores registrados. 

Esse marco é extremamente relevante para a solução da 

controvérsia. 

O antigo regime de contratação, que estava em vigor 

na época da propositura da demanda, era fixado pelo art. 26 da Lei nº 

8.630/1993, in verbis: 

 

Art. 26. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, 

conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será 

realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício a prazo 

indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. 

Parágrafo único. A contratação de trabalhadores portuários de estiva, 

conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com 

vínculo empregatício a prazo indeterminado será feita, exclusivamente, dentre 

os trabalhadores portuários avulsos registrados. (destaquei) 

 

Analisando esse dispositivo, a C. 2ª Turma consignou 

seu entendimento de que, à luz da Convenção nº 137 da OIT, a contratação 

deveria se restringir a trabalhadores cadastrados e/ou registrados no 

OGMO: 

 

Da leitura isolada desse dispositivo, efetivamente, extrai-se que a contratação 

do trabalhador portuário de capatazia e de bloco com vínculo de emprego a prazo 

indeterminado não precisaria ser feita entre aqueles avulsos registrados no OGMO. 
(...) 

Diante do previsto na norma internacional, não é possível admitir a 

interpretação literal do artigo 26, parágrafo único, da Lei nº 8.360/93, pois a referida 
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convenção da OIT não excetua nenhum trabalhador portuário da preferência ali 

reconhecida, razão pela qual o operador portuário deve contratar o trabalhador 

portuário de capatazia com vínculo direto a prazo indeterminado que estiver 

cadastrado e/ou registrado no OGMO. (fl. 2939) 

 

Registrando o advento da Lei nº 12.815/2013, a C. 2ª 

Turma destacou que a contratação apenas de trabalhadores cadastrados/ 

registrados, que antes era prioritária, passou a ser exclusiva: 

 

Conforme se extrai desse dispositivo, outra questão que ficou expressamente 

consagrada na nova Lei dos Portos é que a obrigação de contratação com vínculo 

empregatício por prazo indeterminado dos trabalhadores portuários avulsos dentre 

os cadastrados e registrados passou de prioritária para exclusiva (...) (fl. 
2943) 

 

No provimento do Recurso de Revista, a C. 2ª Turma 

restabeleceu a sentença, que determinara a contratação apenas de 

trabalhadores cadastrados/ registrados no OGMO, em atenção à alteração 

promovida pela Lei nº 12.815/2013. 

Considerando a controvérsia da matéria e o 

entendimento de que antes da nova lei a contratação se dava em regime 

prioritário – e não exclusivo -, a C. 2ª Turma manteve a validade dos 

contratos em curso celebrados até a data da publicação do acórdão: 

 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista do sindicato autor para 

restabelecer em parte a sentença quanto à determinação de que o TGG – Terminal 

de Granéis do Guarujá – requisite trabalhadores habilitados e inscritos no cadastro 

ou registro do OGMO para o desempenho de qualquer atividade de capatazia, sob 

pena de pagamento de multa por descumprimento de obrigação de fazer, fixada em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e por trabalhador escalado estranho aos 

quadros do OGMO, devendo esta contratação dar-se de forma exclusiva, a partir da 

data da vigência da Lei nº 12.815/2016, de 5/6/2013, nos termos de seu artigo 40, § 

2º, ficando mantidos os contratos de trabalho em curso celebrados até a data 

da publicação deste acórdão (...) (fl. 2946 - destaquei)  

 

O acórdão embargado reflete a jurisprudência desta 

Corte Superior. 

Quanto ao antigo regime de contratação (Lei nº 

8.630/1993), ao manter a validade dos contratos celebrados até a data 
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da publicação do acórdão, a C. 2ª Turma preservou a possibilidade de 

contratação de trabalhadores não registrados no OGMO. 

Em controvérsias que tratam da Lei nº 8.630/1993, a 

jurisprudência do Eg. TST orienta-se pelo regime de prioridade de 

contratação de trabalhadores no serviço de capatazia cadastrados no OGMO, 

sendo possível a contratação de trabalhadores não cadastrados se 

observada a referida preferência. 

Cito julgados das C. SDC e 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª e 

8ª Turmas do Eg. TST: 

 

(...) RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO POR SANTOS BRASIL 

S/A, LIBRA TERMINAIS S/A, LIBRA TERMINAL 35 S/A, TECONDI -- 

TERMINAL DE CONTÊINERES PARA A MARGEM DIREITA S/A E 

RODRIMAR S/A TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E 

ARMAZÉNS GERAIS E RODRIMAR S/A AGENTE E COMISSÁRIA 

TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS (ENCARREGADOS DE 

TURMA DE CAPATAZIA). OBRIGATORIEDADE DE SUA REQUISIÇÃO. 

CONTRATAÇÃO COM VÍNCULO PERMANENTE DAQUELES 

REGISTRADOS NO OGMO. ARTIGO 26 DA LEI Nº 8.630/93. Prevalece nesta 

Corte o juízo de que, a teor do disposto no art. 26 e parágrafo único da Lei 

8.630/1993 e na Convenção nº 137 da OIT, é lícita a contratação com vínculo 

empregatício e por tempo indeterminado de trabalhadores em capatazia, por 

operadores portuários, em detrimento da requisição de avulsos, desde que na 

contratação de serviços de capatazia com vínculo permanente se observe a 

prioridade daqueles portuários avulsos registrados e cadastrados junto ao 

OGMO. Assim, inexiste obrigatoriedade de requisição, para tais atividades, de 

trabalhadores avulsos. Recurso ordinário a que se dá provimento para, julgando 

parcialmente procedentes os pedidos contrapostos formulados em contestação, 

declarar que, a teor do disposto no art. 26 e parágrafo único da Lei 8.630/1993 e na 

Convenção nº 137 da OIT, é lícita a contratação, com vínculo empregatício e por 

tempo indeterminado, por operadores portuários, de trabalhadores em capatazia, 

denominados Encarregados de Turmas de Capatazia, em detrimento da requisição 

de avulsos, desde que na contratação desses serviços de capatazia com vínculo 

permanente se observe a prioridade daqueles portuários avulsos registrados e 

cadastrados junto ao OGMO. Nessa situação, somente se e quando remanescer vaga 

das oferecidas, poderá haver o recrutamento fora do sistema do OGMO. 
(RO-2006900-13.2005.5.02.0000, Relator Ministro Fernando 

Eizo Ono, SDC, DEJT 30/11/2012 - destaquei) 

 

RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATAÇÃO 

DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS. LEI N.º 8.630/93. Na contratação com 

vínculo empregatício por prazo indeterminado para as atividades de capatazia e 

bloco, os operadores portuários devem requisitar prioritariamente 

trabalhadores avulsos registrados ou cadastrados no OGMO. Quando 

remanescerem vagas, poderão ser contratados trabalhadores para essas 
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atividades fora do sistema do OGMO. Precedentes. Recurso ordinário a que se dá 

provimento parcial. (ROAD-2000700-53.2006.5.02.0000, Relatora 
Ministra Kátia Magalhães Arruda, SDC, DEJT 3/2/2012 - 

destaquei) 

 

DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA JURÍDICA - PORTUÁRIOS - 

EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26 DA LEI 8.630/93 À LUZ DA 

CONVENÇÃO 137 DA OIT - POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO 

DOS TRABALHADORES EM CAPATAZIA E BLOCO SEM NECESSIDADE 

DE REGISTRO NO OGMO, MAS DANDO-SE PRIORIDADE AOS 

REGISTRADOS. 1. O presente dissídio coletivo de natureza jurídica tem como 

escopo primordial obter pronunciamento do Judiciário Laboral em torno da 

exegese do art. 26 e seu parágrafo único da Lei 8.630/93. 2. O parágrafo único 

do art. 26 é de clareza solar ao não mencionar capatazia e bloco dentre as 

modalidades que devem ser contratadas aproveitando trabalhadores 

registrados no OGMO. Essa é a interpretação literal do dispositivo, método 

próprio de aplicação das normas, cuja clareza redacional faz exsurgir seu sentido 

pleno da simples leitura do texto, sem maiores perquirições ou dúvidas, na esteira 

do brocado "in claris cessat interpretatio". 3. Sob o prisma da técnica legislativa e 

interpretação histórica, se fosse intenção do legislador exigir o registro de todos os 

trabalhadores portuários no OGMO, teria simplesmente mencionado, no parágrafo 

único do art. 26, "os trabalhadores portuários referidos no caput deste artigo" ou 

então nem sequer teria previsto um parágrafo único, já que, sendo a disciplina 

jurídica comum a todas as modalidades de trabalho portuário, bastava que no caput 

do art. 26 se dissesse, ao final, "contratados exclusivamente dentre os trabalhadores 

avulsos registrados". Assim, a existência de um parágrafo único ao art. 26, e 

com rol diferenciado de modalidades de trabalhadores, está a gritar que as 

modalidades não elencadas no parágrafo único têm disciplina jurídica diversa 

quanto à contratação. 4. Sob o prisma teleológico, a lei dos portos visou a 

modernizar e baratear o custo operacional dos portos brasileiros, através da 

introdução de tecnologia que, necessariamente, acaba por substituir o trabalho 

preponderantemente braçal pelo trabalho operacional de máquinas. Até o momento 

não foi regulamentado o art. 7º, XXVII, da CF, que visa a proteger o trabalhador em 

face da automação. No entanto, a ausência de promulgação da lei que regulamenta o 

preceito constitucional não autoriza a manutenção das técnicas e modelos antigos de 

gerenciamento e funcionamento dos portos. 5. Assim, o sistema anterior à Lei 

8.630/93 era o da intermediação dos sindicatos na contratação dos trabalhadores 

avulsos, tendo em vista que a forma de prestação de serviços, com engajamento 

temporário em cada navio aportado, sem empregador permanente, recomendava a 

concentração numa entidade para a cobrança do preço pelo serviço prestado e o 

rateio do produto entre os trabalhadores engajados. 6. Se, nos primórdios da 

navegação comercial, as embarcações levavam seus próprios estivadores, para 

carga e descarga da mercadoria nos portos, a evolução posterior, visando à redução 

dos custos, foi a de contratar o pessoal dos portos para essas fainas, reduzindo a 

tripulação dos navios mercantes. 7. Ora, no momento em que se distingue 

fundamentalmente o serviço de capatazia, ligado à movimentação, em terra, das 

mercadorias nas instalações portuárias (art. 57, § 3º, I), do serviço de estiva (art. 57, 

§ 3º, II), ligado à movimentação das mercadorias dentro das embarcações, tem-se 

uma sinalização para o critério (o discrimen) utilizado para dar tratamento 

diferenciado a essas modalidades: o OGMO, como órgão que substituiu o sindicato 
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na gestão da mão de obra portuária, serve, basicamente, para concentrar e 

administrar a utilização da mão de obra para as atividades realizadas nos navios, 

cujos armadores são variados e onde a relação de trabalho é temporária. 8. Já os 

trabalhos de capatazia, realizados nos armazéns e instalações portuárias, podem ser 

contratados por um único operador portuário, em regime contratual de prazo 

indeterminado, nos moldes comuns aos demais trabalhadores regidos pela CLT, 

uma vez que provêm das antigas Companhias Docas, onde eram funcionários com 

vínculo permanente. 9. Finalmente, tendo a Convenção 137 da OIT se tornado 

direito interno mediante sua ratificação pelo Brasil com o Decreto 1.574/95, 

lança luz nova sobre a questão em exame, quando recomenda que o 

trabalhador portuário tenha emprego permanente e seja contratado 

prioritariamente dentre aqueles registrados no posto. 10. Assim, é de se 

acolher o presente dissídio coletivo de natureza jurídica, para declarar que 

não estão os operadores portuários obrigados a contratar apenas 

trabalhadores portuários avulsos que sejam registrados no OGMO no que diz 

respeito às modalidades de trabalho em capatazia e bloco, devendo, no 

entanto, dar prioridade aos trabalhadores registrados. Recurso ordinário 

provido em parte. (RODC-2017400-75.2004.5.02.0000, Relator 

Ministro Ives Gandra Martins Filho, SDC, DJ 22/2/2008 – 

destaquei) 

 

RECURSO DE REVISTA. CAPATAZIA. CONTRATAÇÃO COM 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO E POR PRAZO INDETERMINADO. 

PRIORIDADE CONFERIDA AOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS 

INSCRITOS NO OGMO. ASSEGURADA. 1. O TRT registrou que "o parágrafo 

único do art. 26 da Lei 8.630/1993, diversamente do caput, não relacionou a 

atividade de capatazia entre aquelas para cuja contratação por tempo indeterminado 

instituiu a reserva de mercado" e que tal artigo estabeleceu "a prioridade de 

contratação como empregados em capatazia dos registrados e dos cadastrados no 

OGMO, viabilizando-se a contratação com vínculo empregatício por tempo 

indeterminado de trabalhadores fora do sistema do OGMO para essa atividade se 

sobejarem vagas". Assim, concluiu que, "conforme o edital carreado nas fls.38-40, 

foi observada tal preferência aos trabalhadores vinculados ao OGMO, não havendo, 

portanto, ilegalidade na medida adotada pela recorrida". 2. A jurisprudência desta 

Corte Superior entende pela possibilidade de contratação com vínculo 

empregatício e por tempo indeterminado de trabalhadores em capatazia, 

devendo ser dada prioridade àqueles portuários avulsos registrados e 

cadastrados no OGMO e somente se remanescer vaga entre aquelas 

oferecidas, poderá ser contratado trabalhadores fora do sistema do OGMO. 
Precedentes. 3. Decisão regional em consonância com a jurisprudência desta Corte 

Superior. Incidência do artigo 896, § 4º (atual § 7º), da CLT e aplicação da Súmula 

333 do TST. Recurso de revista não conhecido, no tema. (...) 

(RR-5302-50.2010.5.12.0050, Relator Ministro Hugo Carlos 

Scheuermann, 1ª Turma, DEJT 4/8/2017 - destaquei) 

 

RECURSO DE REVISTA 1 - SUPERTERMINAIS COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA. TERMINAL PORTUÁRIO DE USO PRIVADO. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPATAZIA COM VÍNCULO 

PERMANENTE. PRIORIDADE CONFERIDA AOS TRABALHADORES 

CADASTRADOS NO OGMO. LEI DOS PORTOS. INTERPRETAÇÃO DO 
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ARTIGO 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.630/93 E DA CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL 137 DA OIT. ABRANGÊNCIA DA ÁREA DE ATUAÇÃO. 

Ao interpretar a Lei 8.630/93, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a 

contratação por vínculo empregatício a prazo indeterminado deve ser feita, 

exclusivamente, dentre os trabalhadores portuários avulsos registrados ou 

cadastrados junto ao OGMO - Órgão Gestor de Mão de obra - apenas em relação 

serviços de estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de 

embarcações. Quanto aos serviços de capatazia e bloco, cabe dar preferência na 

contratação por vínculo de emprego aos trabalhadores registrados ou cadastrados no 

OGMO, admitindo-se, assim, a contratação fora do sistema quando remanescerem 

vagas de trabalho não satisfeitas pelo OGMO. Este foi o entendimento do Tribunal 

Regional, razão pela qual a decisão deve ser mantida. Recurso de revista não 

conhecido. (...) (RR-503-04.2011.5.11.0002, Relatora 

Ministra Delaíde Miranda Arantes, 2ª Turma, DEJT 

19/12/2017) 

 

(...) RECURSO DE REVISTA. (...) TRABALHO PORTUÁRIO DE 

CONFERÊNCIA DE CARGA E DESCARGA. CONTRATAÇÃO ENTRE OS 

TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS REGISTRADOS. A 

jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de que, para 

proceder à contratação com vínculo empregatício e por tempo indeterminado 

de trabalhadores em capatazia, os operadores portuários estão obrigados a 

observar a prioridade daqueles portuários avulsos registrados e cadastrados 

junto ao OGMO. Assim, apenas se remanescer vaga entre aquelas oferecidas, 

poderá contratar fora do sistema do OGMO. De fato, não se ignora ser lícita a 

contratação, por operadores portuários, de trabalhadores em capatazia, com vínculo 

empregatício e por tempo indeterminado, em detrimento da requisição de avulsos, 

mas essa contratação deve ser realizada entre os portuários avulsos registrados e 

cadastrados junto ao OGMO, facultando-se às empresas operadoras portuárias 

contratar, fora do sistema, apenas na hipótese de remanescerem vagas. Cabe 

ponderar que a circunstância de, no caso em exame, a empresa operar terminal 

essencialmente mecanizado e automatizado pode realmente dispensá-la de realizar 

tais contratações, por falta de efetiva necessidade, na forma prevista pelo art. 8º, §1º, 

II, "e" da Lei nº 8.630/93. Entretanto, se a necessidade surgir e for realizada a 

contratação de trabalhadores para realizar a função de conferente de carga e 

descarga, tal contratação deve respeitar a prioridade mencionada. Recurso de revista 

conhecido e parcialmente provido no aspecto. 
(RR-55200-07.2007.5.02.0441, Relator Ministro Mauricio 

Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT 3/6/2016 - destaquei) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO 

FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA FISCALIZAÇÃO 

DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS 

DE CAPATAZIA SEM REGISTRO NO OGMO. I. O entendimento desta Corte 

Superior é no sentido de que aos operadores portuários não é lícito contratar 

trabalhadores em capatazia quando não for observada a prioridade da 

requisição dos portuários avulsos registrados e cadastrados junto ao OGMO. 

Precedentes. (...) (AIRR-24400-33.2010.5.17.0001, Relator 

Ministro Fernando Eizo Ono, 4ª Turma, DEJT 10/10/2014 - 

destaquei) 
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RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CAPATAZIA. 

CONTRATAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO E COM VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO. PRIORIDADE CONFERIDA AO TRABALHADOR 

PORTUÁRIO INSCRITO NO OGMO. A tese adotada pelo Tribunal Regional 

revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada no tocante 

a que a contratação, por operadores portuários, de trabalhadores em capatazia, com 

vínculo empregatício e por tempo indeterminado, deve atender, prioritariamente, 

aos trabalhadores portuários avulsos registrados e cadastrados no OGMO, 

facultando-se às empresas operadoras portuárias contratar, fora do sistema, apenas 

na hipótese de remanescerem vagas. Ou seja, há possibilidade de contratação dos 

trabalhadores em capatazia e em bloco, sem a necessidade de registro no 

OGMO, dando-se prioridade, contudo, aos registrados. Há precedentes de todas 

as Turmas do TST. Recurso de revista não conhecido. 
(RR-52200-66.2006.5.04.0121, Relator Ministro Augusto 

César Leite de Carvalho, 6ª Turma, DEJT 21/10/2016 - 

destaquei) 

 

(...) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO DE REVISTA. (...) TRABALHADORES DE CAPATAZIA. LEI 

Nº 8.630/93. PRIORIDADE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS PARA OCUPAÇÃO DOS 

CARGOS VAGOS DE CAPATAZIA. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE 

CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. A decisão regional está em consonância com 

a jurisprudência desta Corte que, ao interpretar o art. 26, caput e parágrafo único, da 

Lei n° 8.630/93, vigente à época dos fatos, em face da Convenção nº 137 da OIT, 

firmou entendimento de que, na contratação com vínculo empregatício por 

prazo indeterminado para a atividade de capatazia e bloco, deve ser observada 

a prioridade dos trabalhadores portuários avulsos registrados e cadastrados 

no OGMO e, quando remanescerem vagas, poderão ser contratados 

trabalhadores para essa atividade fora do sistema do OGMO. Precedentes. 

Incidência da Súmula nº 333 do TST. Agravo interno de que se conhece e a que se 

nega provimento. (ED-Ag-AIRR-214400-41.2007.5.02.0444, 

Relator Desembargador Convocado Roberto Nobrega de Almeida 

Filho, 7ª Turma, DEJT 3/5/2019 - destaquei) 

 

(...) RECURSO DE REVISTA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CAPATAZIA. PRIORIDADE CONFERIDA AOS TRABALHADORES 

CADASTRADOS JUNTO AO OGMO. A jurisprudência desta Corte firmou 

posicionamento de que é lícita a contratação de serviços de capatazia, com vínculo 

empregatício e por tempo indeterminado, por operadores portuários, em detrimento 

da requisição de avulsos, desde que se observe a prioridade dos portuários 

avulsos registrados e cadastrados junto ao OGMO. Recurso de revista 

conhecido e provido. (...) (RR-115400-34.2008.5.02.0444, 

Relator Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, 8ª Turma, DEJT 

11/9/2015 - destaquei) 
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Quanto à Lei nº 12.815/2013, sua redação não comporta 

qualquer exceção. 

A Lei nº 12.815/2013 alterou o regime de contratação 

dos trabalhadores portuários, pois seu art. 40, § 2º, estabeleceu 

expressamente que também a contratação de empregados de capatazia deve 

ser feita exclusivamente dentre trabalhadores registrados: 

 

Art. 40.  O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, 

conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será 

realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo 

indeterminado e por trabalhadores portuários avulso 
(...) 

§ 2o  A contratação de trabalhadores portuários de capatazia, bloco, 

estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com 

vínculo empregatício por prazo indeterminado será feita exclusivamente dentre 

trabalhadores portuários avulsos registrados.  (destaquei) 

 

O art. 40, § 2º, da Lei nº 12.815/2013, determina a 

exclusividade dos trabalhadores portuários avulsos registrados nos casos 

de contratação para os serviços de capatazia, bloco, estiva, conferência 

e conserto de carga e vigilância de embarcações, com vínculo empregatício 

por prazo indeterminado.   

Nesse caso, a interpretação literal é suficiente para 

entender que a contratação de trabalhadores portuários deve ser realizada 

apenas dentre aqueles que possuem registro no OGMO.  

Na redação legal há a palavra "exclusivamente" para 

delimitar a contratação apenas aos trabalhadores portuários registrados, 

incluindo expressamente os serviços de capatazia, de modo que qualquer 

conclusão pela possibilidade de contratar trabalhadores não registrados 

violaria o significado mínimo do texto objeto da interpretação, que é 

o ponto de partida do intérprete. 

No âmbito da hermenêutica, haverá sempre um limite 

claro para qualquer método de interpretação utilizado para se extrair 

o sentido de uma norma legal, consubstanciado nos significados mínimos 

dos termos utilizados pelo legislador. 

Mesmo que se conceba que a interpretação é um ato 

criativo, não se pode defender uma construção hermenêutica que caminhe 
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em sentido contrário às próprias palavras estabelecidas no texto objeto 

da interpretação, desprezando seus significados mínimos e violando a 

segurança jurídica.  

Como bem destaca Humberto Ávila, no livro Teoria dos 

Princípios: 

 

A conclusão trivial é a de que o Poder Judiciário e a Ciência do Direito 

constroem significados, mas enfrentam limites cuja desconsideração cria um 

descompasso entre a previsão constitucional e o direito constitucional concretizado. 

Compreender "provisória" como permanente, "trinta dias" como mais de 

trinta dias, "todos os recursos" como alguns recursos, "ampla defesa" como 

restrita defesa, "manifestação concreta de capacidade econômica" como 

manifestação provável de capacidade econômica, não é concretizar o texto 

constitucional. É, a pretexto de concretizá-lo, menosprezar seus sentidos 

mínimos. (...) (Teoria dos princípios: da definição à 

aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2012, p. 37 – destaquei) 

 

Entender "exclusivamente" como "prioritariamente" ou 

"facultativamente" não concretiza a Lei nº 12.815/2013, ao contrário, 

menospreza seus sentidos mínimos. 

Igualmente, o Ministro Luís Roberto Barroso, no livro 

Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, ao discorrer sobre a 

interpretação constitucional, assevera que o intérprete deve sempre ter 

como ponto de partida o sentido das palavras, sob pena de violar os valores 

democráticos e a segurança jurídica: 

 

Assentadas essas premissas, deve-se enfatizar sua contrapartida: os conceitos 

e possibilidades semânticas do texto figuram como ponto de partida e como limite 

máximo da interpretação. O intérprete não pode ignorar ou torcer o sentido das 

palavras, sob pena de sobrepor a retórica à legitimidade democrática, à lógica 

e à segurança jurídica. A cor cinza pode compreender uma variedade de 

tonalidades entre o preto e o branco, mas não é vermelha nem amarela. (Curso de 
Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo, 5. ed., São 

Paulo: Saraiva, 2015, p. 326 – destaquei) 

 

A conclusão pela exclusividade de contratação de 

trabalhadores registrados também foi reconhecida pela doutrina. 

Vólia Bomfim Cassar, no livro Direito do Trabalho, 

após registrar a controvérsia acerca da interpretação da antiga lei dos 
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portos sobre o tema, destaca que ela não mais se sustenta, tendo em vista 

a redação do art. 40, da Lei nº 12.815/2013: "hoje, toda esta discussão é inócua, 

pois a nova Lei nº 12.815/2013 é expressa em incluir todas as categorias no art. 40".  (Direito 

do Trabalho, 9. ed., São Paulo: Método, p. 593 – destaquei).  

Na doutrina especializada em direito portuário, 

Francisco Edivar Carvalho e Silvia Pires Bastos Costa também constatam 

a exclusividade da contratação de trabalhadores portuários registrados: 

 

Com a redação do art. 40, § 2º da Lei n. 12.815/93, a contratação de 

trabalhadores por prazo indeterminado de todas as atividades (capatazia, 

estiva, conferência de mercadoria, conserto de mercadoria, vigilância de 

embarcações e bloco) deverá ser feita, exclusivamente, dentre os trabalhadores 

portuários avulsos registrados no OGMO (...) (Abordagem prática do 
trabalho portuário e avulso, São Paulo: LTr, 2015, p. 17 

– destaquei) 

 

Considerando que a interpretação literal deve estar 

sempre conjugada com diferentes elementos hermenêuticos, caso se recorra 

a outros métodos de interpretação jurídica a conclusão será a mesma.  

Com base em uma interpretação histórica, que é aquela 

que investiga os antecedentes da norma e o contexto de sua criação, a 

exposição de motivos da Medida Provisória nº 595/2012, que foi convertida 

na Lei nº 12.815/2013, denota que o novo regime legal dos portos foi 

impulsionado pela necessidade de modernização da gestão portuária, 

garantia de maior segurança jurídica e aumento da eficiência. 

Mesma necessidade que estimulou a criação do OMGO, 

como bem salientado por Miriam Ramoniga, no livro Direito Portuário – 

OGMO: 

 

Com o objetivo de modernizar o setor portuário; aumentar a competitividade 

com eficiência dos portos; melhorar a infraestrutura; reduzir os custos; reduzir o 

contingente de trabalhadores; qualificar os trabalhadores portuários avulsos; 

implantar novas formas de organização e findar com o monopólio da mão de obra; 

entre outras medidas, fez-se necessário uma parceria com o setor privado, pois "os 

investimentos eram mínimos e os equipamentos antiquados (...) o Estado com cofres 

vazios, incapaz de promover as transformações tecnológicas que permitem a 

competitividade no mercado globalizado". Foi, então, criado o Órgão Gestor de 

Mão de Obra, o OGMO, nos portos organizados (...). (Direito 

portuário – OGMO: Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho 

Portuário Avulso, Curitiba: Juruá, 2011, p. 73/74) 
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A interpretação histórica do art. 40, § 2º, da Lei nº 

12.815/2013 indica que a contratação exclusiva de trabalhadores 

portuários registrados está em sintonia com esse cenário de modernização 

e eficiência, porquanto o OGMO tem em sua essência justamente a busca 

por essas duas qualidades para o setor portuário. 

A interpretação que despreze o significado mínimo do 

texto legal, estabelecendo a possibilidade de contratação de 

trabalhadores não registrados, mesmo com a previsão do art. 40, § 2º, 

também implicaria insegurança jurídica, mais uma razão para que esse 

posicionamento não seja adotado. 

A partir de uma intepretação sistemática, a análise 

do conjunto normativo da Lei nº 12.815/2013 permite concluir que em nenhum 

momento o legislador estabeleceu diferença entre capatazia e os demais 

serviços portuários, na medida em que há um tratamento legal unitário 

para todos eles. 

Além disso, a contratação exclusiva no âmbito do OGMO 

satisfaz a diretriz traçada pelo diploma legal em destaque no art. 3º, 

III, de estímulo à modernização e eficiência dos portos, bem como à 

valorização e à qualificação da mão de obra portuária. 

Isso indica que a imposição de contratação exclusiva 

de trabalhadores registrados encontra sintonia plena com a Lei nº 

12.815/2013. 

O argumento de uma possível ausência de trabalhador 

registrado com o perfil pretendido pela empresa não merece prosperar, 

pois uma das destinações do OGMO, gerido pelos operadores portuários, 

é justamente administrar o fornecimento de mão de obra, bem como treinar 

e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, nos termos do art. 

32, incisos I e III, da Lei nº 12.815/2013. 

É atribuição do OGMO promover o treinamento dos 

trabalhadores para a utilização de aparelhos e equipamentos portuários, 

de acordo com o art. 33, II, "a", da Lei nº 12.815/2013. Isso significa 

que os operadores portuários dispõem de meios para a obtenção de mão de 

obra qualificada dentro do sistema de registro de trabalhadores. 
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A imposição legal de exclusividade de trabalhadores 

registrados só vale para as contratações realizadas a partir do dia 

5/6/2013, de modo que as anteriores seguem o regime de prioridade 

consagrado na jurisprudência desta Corte Superior. 

Por esses fundamentos, a C. SDC, em acórdão de minha 

relatoria, entendeu que o art. 40, § 2º, da Lei nº 12.815/2013 confere 

exclusividade aos trabalhadores portuários avulsos registrados no caso 

de contratação para os serviços de capatazia: 

 

I - RECURSO ORDINÁRIO DA MARIMEX DESPACHOS, 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - DISSÍDIO COLETIVO DE 

NATUREZA JURÍDICA - CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES 

PORTUÁRIOS - INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, § 2º, DA LEI Nº 12.815/2013 - 

EXCLUSIVIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES 

REGISTRADOS NO OGMO 1. A pretensão da Suscitante passível de análise se 

refere à nova redação legal para o regime de contratação de trabalhadores 

portuários, questionando se, a partir da data da vigência da Lei nº 12.815/2013, 

ainda é possível a contratação de trabalhadores não registrados no OGMO, desde 

que seja concedida prioridade àqueles que tenham registro. 2. O art. 40, § 2º, da Lei 

nº 12.815/2013, confere exclusividade aos trabalhadores portuários avulsos 

registrados nos casos de contratação para os serviços de capatazia, bloco, estiva, 

conferência e conserto de carga e vigilância de embarcações, com vínculo 

empregatício por prazo indeterminado. 3. Nesse caso, a interpretação literal é 

suficiente para entender que a contratação de trabalhadores portuários deve ser 

realizada apenas dentre aqueles que possuem registro no OGMO. Vale destacar que 

na redação legal há a palavra "exclusivamente" para delimitar a contratação apenas 

aos trabalhadores portuários registrados, incluindo expressamente os serviços de 

capatazia e bloco, de modo que qualquer conclusão pela possibilidade de contratar 

trabalhadores não registrados violaria o significado mínimo do texto objeto da 

interpretação, que é o ponto de partida do intérprete. 4. A interpretação histórica do 

art. 40, § 2º, da Lei nº 12.815/2013 indica que a contratação exclusiva de 

trabalhadores portuários registrados está em sintonia com um cenário de 

modernização e eficiência, porquanto o OGMO tem em sua essência justamente a 

busca por essas duas qualidades para o setor portuário. 5. A partir de uma 

intepretação sistemática, a análise do conjunto normativo da Lei nº 12.815/2013 

permite concluir que em nenhum momento o legislador estabeleceu diferença entre 

capatazia e bloco e os demais serviços portuários, havendo tratamento unitário para 

todos eles. 6. A imposição legal de exclusividade de trabalhadores registrados só 

vale para as contratações realizadas a partir da vigência da Lei nº 12.815/2013, de 

modo que as anteriores seguem o regime estabelecido pelo Eg. TST no RODC 

20.174/2004-000-02-00.0. Recurso Ordinário conhecido e desprovido. (...) 
(RO-1000543-19.2014.5.02.0000, Relatora Ministra Maria 

Cristina Irigoyen Peduzzi, SDC, DEJT 25/9/2015) 
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Por refletir a jurisprudência desta Corte Superior e 

por estar de acordo com o regime jurídico das contratações, deve ser 

mantido o acórdão embargado. 

Ante o exposto, nego provimento. 

 

ISTO POSTO 

 

ACORDAM os Ministros da Subseção I Especializada em 

Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, 

conhecer dos Embargos, por divergência jurisprudencial e, no mérito, por 

maioria, vencido o Exmo. Ministro Alexandre Luiz Ramos, Relator, 

negar-lhes provimento. 

Brasília, 5 de dezembro de 2019. 
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MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI 
Ministra Redatora Designada 


