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46 Nota USC 101. 

46 USC 40504. 

Uma lei 

Para emendar o título 46, Código de Leis dos Estados Unidos, com respeito a atos 
proibidos por transportadores marítimos comuns ou operadores de terminais 
marítimos, e para outros fins.

Seja promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Representantes 
dos Estados Unidos da América reunidos no Congresso, 

SEÇÃO 1. TÍTULO ABREVIADO. 

Esta lei pode ser citada como a "Lei de Reforma da Navegação 
Marítima de 2022". 

SEC. 2. OBJETIVOS. 

A seção 40101 do título 46, Código dos Estados Unidos, é emendada - 

(1) excluindo o parágrafo (2) e inserindo o seguinte;
"(2) assegurar um sistema de transporte eficiente, competitivo e
econômico no comércio marítimo dos Estados Unidos;";
(2) no parágrafo (3), inserindo "e apoiando o comércio" depois de
"necessidades"; e
(3) riscando o parágrafo (4) e inserindo o seguinte:
"(4) promover o crescimento e o desenvolvimento das exportações
dos Estados Unidos através de um sistema competitivo e eficiente para
o transporte de mercadorias por água no comércio exterior dos
Estados Unidos, e depositando uma maior confiança no mercado.".

SEC. 3. CONTRATOS DE SERVIÇOS. 

A seção 40502(c) do título 46, Código de Leis dos Estados Unidos, é 
emendada -
(1) no parágrafo (7), retirando "; e"  e inserindo um ponto-e-vírgula;
(2) no parágrafo (8), retirando o ponto e inserindo "; e";  e
(3) acrescentando no final o seguinte:
"(9) quaisquer outros termos essenciais que a Comissão Marítima Federal
determine necessários ou apropriados através de um processo de
regulamentação".
SEC. 4. REGISTRO DE INTERCÂMBIO MARÍTIMO

(a) EM GERAL. - O capítulo 405 do título 46, Código dos Estados
Unidos, é emendado pela adição ao final do seguinte 

‘‘§ 40504. Registro de intercâmbio marítimo
A(a) EM GERAL - Nenhuma pessoa pode operar uma bolsa de 

transporte marítimo envolvendo o transporte marítimo no comércio 
externo do Estados Unidos, a menos que a bolsa de navegação esteja 
registada como um bolsa nacional de transporte marítimo nos termos e 
condições previstos nesta secção e os regulamentos emitidos em 
conformidade com esta secção.
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"(1) retaliar contra um carregador, um agente de 
um carregador, um intermediário de transporte marítimo, ou 
um transportador rodoviário, recusando, ou ameaçando recusar, 
uma acomodação de espaço de carga disponível de outra forma; ou 

"(2) recorrer a qualquer outra ação injusta ou injustamente 
discriminatória pela-

"(A) razão de que um expedidor, um agente de um 
expedidor, um intermediário de transporte marítimo, ou um 
transportador de automóveis tenha-

Regulamentos. "(b) REGISTO. - Uma pessoa deve registar uma bolsa de transportes 
marítimos apresentando à Comissão Marítima Federal um pedido de 
registro na forma em que a Comissão, por regra, possa prescrever, contendo 
as regras do intercâmbio e outras informações e documentos que a 
Comissão, por regra, pode prescrever, conforme necessário ou apropriado, 
para completar o registro de uma bolsa de transportes marítimos.

(c) ISENÇÃO. - A Comissão pode isentar, condicional ou
incondicionalmente, uma bolsa de transporte marítimo do registo ao abrigo 
desta seção se a Comissão verificar que a bolsa de transporte marítimo está 
sujeita a supervisão e regulamentação comparáveis e abrangentes por parte 
das autoridades governamentais competentes num país estrangeiro onde a 
bolsa de transporte marítimo tem a sua sede.

"(d) REGULAMENTOS. - O mais tardar 3 anos após a data de 
promulgação do Ocean Shipping Reform Act de 2022, a Comissão emitirá 
regulamentos nos termos da subsecção (a), os quais estabelecerão as 
normas necessárias à execução do subtítulo IV do presente título para as 
trocas marítimas nacionais registadas. Para consideração de um contrato de 
prestação de serviços celebrado por uma bolsa de transportes marítimos, a 
Comissão deverá estar limitada às condições mínimas essenciais de 
contratos de serviço estabelecidos ao abrigo da secção 40502 deste título.

‘‘(e) DEFINIÇÃO DE SHIPPING EXCHANGE. — Nesta secção, o termo 
"shipping exchange" significa uma plataforma (digital, de venda livre, ou 
outra) que liga os expedidores a transportadores comuns com o propósito 
de celebrar acordos ou contratos subjacentes para o transporte de carga, 
por navio ou outros modos de transporte".

(b) APLICABILIDADE - A exigência de registo nos termos da seção
40504 do título 46, Código de Leis dos Estados Unidos (tal como aditado 
pela subsecção (a)), produzirá efeitos na data em que a Comissão Marítima 
Federal declarar que a regra é eficaz nos regulamentos emitidos sob tal 
seção.

(c) ALTERAÇÃO CLÉRICA - A análise do capítulo 405 do título 46,
Código de Leis dos Estados Unidos, é emendada acrescentando no final o 
seguinte:
‘‘40504. Registro de câmbio de navios''. 

SEC. 5. PROIBIÇÃO DE REPRESÁLIAS. 

A seção 41102 do título 46, Código de Leis dos Estados 
Unidos é emendada acrescentando ao final o seguinte: 

d) RETALIAÇÃO E OUTRAS ACÇÕES DISCRIMINATÓRIAS. - Um
transportador comum, operador de terminal marítimo ou intermediário de 
transporte marítimo, agindo sozinho ou em conjunto com qualquer outra 
pessoa, direta ou indiretamente, não poderá-

Prazo.
Normas. 

Data de entrada 

em vigor. 

46 USC 40504 

nota. 

46 USC 40501 
prec. 

"(i) sido condescendente com outro transportador; ou
"(ii) apresentado uma queixa contra o transportador 

comum, operador de terminal marítimo, ou transporte marítimo 
intermediário; ou
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Publicação 
na web. 

"'(B) qualquer outro motivo''. 

SEC. 6. DIVULGAÇÃO PÚBLICA. 

A seção 46106 do título 46, Código de Leis dos Estados Unidos, é 
emendada acrescentando ao final o seguinte: 

‘‘(d) DIVULGAÇÕES PÚBLICAS.—A Comissão Marítima 
Federal publicará, e atualizará anualmente, no site da Comissão-

Avaliação. 

"(1) todas as constatações da Comissão sobre falsas detenções e 
informações sobre demurrage por transportadores comuns, nos 
termos da secção 41104(a)(15) deste título; e

"(2) todas as sanções impostas ou avaliadas contra 
transportadores comuns, conforme o caso, ao abrigo das secções 
41107, 41108, e 41109, enumeradas por cada transportador 
comum.".

SEC. 7. TRANSPORTADORES COMUNS. 

(a) EM GERAL.-Seção 41104 do título 46, Código de Leis dos 
Estados Unidos, é emendada- 

(1) na subseção (a)-inserindo "não deve"; 
(A) no assunto precedente ao parágrafo (1), retirando 
"não poderá" e inserindo "não deverá";
(B) riscando o parágrafo (3) e inserindo o seguinte:

"(3) recusar irrazoavelmente acomodações de espaço 
de carga quando disponíveis, ou recorrer a outras injustas ou 
injustamente discriminatórias métodos;";

(C) no parágrafo (5), retirando "na questão de taxas ou 
encargos" e inserindo ''contra qualquer grupo de mercadoria ou 
tipo de embarque ou em matéria de tarifas ou encargos";

(D) no parágrafo (10), acrescentando "', inclusive no que 
diz respeito às acomodações de espaço para embarcações 
fornecidas por um transportador comum oceânico'' depois de 
'' negociar''; 

(E) no parágrafo (12), marcando ''; ou'' e inserindo um 
ponto-e-vírgula; 

(F) no parágrafo (13), marcando o período e inserindo 
um ponto-e-vírgula; e 

(G) acrescentando no final o seguinte:
(14) avaliar qualquer parte por uma taxa que seja

inconsistente ou que não cumpra todas as disposições e 
r e g u l a m e n t o s  aplicáveis, incluindo a subseção (c) da seção 
41102 ou parte 545 do título 46, Código de Regulamentos 
Federais (ou regulamentos sucessores); 

"(15) fatura qualquer parte por demurrage ou taxas de 
detenção, a menos que a fatura inclua informações como descritas 
na sub-seção (d) mostrando que tais taxas estão de acordo com- 

"(A) todas as disposições da parte 545 do título 46, Código dos 
Regulamentos Federais (ou regulamentos sucessores); e
"(B) disposições e regulamentos aplicáveis, incluindo os 
princípios da regra final publicada em 18 de Maio de 2020, 
intitulada "Interpretive Rule on Demurrage and Detention 
Under the Shipping Act" (ou regra sucessora); ou
"(16) para serviço nos termos de um contrato de serviço, dar 
qualquer preferência ou vantagem indevida ou não razoável 
ou impor qualquer preconceito ou desvantagem indevida ou 
não razoável contra qualquer grupo de mercadorias ou tipo de 
remessa"; e
(2) acrescentando no final o seguinte:
"(d) DETENÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE DEMURRAGE.-
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"(1) FATURA IMPRECISA. - Se a Comissão determinar,
após uma investigação em resposta a uma apresentação na seção
41310, que uma fatura nos termos da alínea (a)(15) era imprecisa
ou falsa, as sanções ou restituições ao abrigo do artigo 41107 serão
aplicadas.
"(2) CONTEÚDO DA FATURA.- Uma fatura nos termos da alínea 
(a(15), salvo determinação em contrário pela subsequente 
regulamentação da Comissão, deve incluir informações precisas 
sobre o que se segue, bem como informação mínima determinada 
pela Comissão:

"(A) Data em que o recipiente é disponibilizado. 
"(B) O porto de descarga. 
"(C) O número ou números do container. 
"(D) Para remessas exportadas, a data mais próxima 
de retorno. 
"(E) O tempo livre permitido em dias. 
"(F) A data de início do tempo livre. 
"(G) A data de fim do tempo livre. 
"(H) A regra de detenção ou demurrage aplicável na qual 
se baseia a tarifa diária. 
"(I) A taxa ou taxas aplicáveis segundo a regra aplicável. 
"(J) O montante total devido. 
"(K) O e-mail, número de telefone ou outras informações
de contato apropriadas para perguntas ou pedidos de 
redução de taxas. 
"(L) Uma declaração de que as acusações são coerentes 
com qualquer uma das regras da Comissão Marítima 
Federal com relação à detenção e à demurrage. 
"(M) Uma declaração de que o desempenho do 
transportador comum não causou ou contribuiu para  os 
encargos subjacentes faturados. 

""(e) PORTO SEGURO. - Se um transportador comum que não opere um 
navio passar ao carregador relevante uma fatura feita pelo 
transportador comum oceânico, e a Comissão verificar que o 
transportador comum que não opere um navio não é de outro modo 
responsável pela taxa, então o transportador comum oceânico estará 
sujeito a reembolsos ou sanções nos termos da subsecção (d)(1).

"(f) ELIMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CARGA - A falta de inclusão das 
informações exigidas na subseção (d) em uma fatura com qualquer 
taxa de demurrage ou detenção eliminará qualquer obrigação da 
parte cobrada de pagar a taxa aplicável". 

(b) REGULAMENTAÇÃO SOBRE DEMURRAGE OU DETENÇÃO. -
(1) EM GERAL.-Não mais tarde que 45 dias após a data de

promulgação deste Ato, a Comissão Marítima Federal iniciará um 
processo de regulamentação definindo práticas proibidas por 
transportadores comuns, operadores de terminais marítimos, 
embarcadores e intermediários de transporte marítimo sob a 
seção 41102(c) do título 46, Código dos Estados Unidos, com 
relação à avaliação das taxas de demurrage ou detenção. A 
Comissão Marítima Federal emitirá uma regra final definindo tais 
práticas o mais tardar 1 ano após a data de promulgação desta lei. 

(2) CONTEÚDO - A regra do parágrafo (1) deve apenas procurar 
esclarecer melhor as regras e práticas razoáveis relacionadas com 
a avaliação das acusações de detenção e demurrage para tratar 
das questões identificadas na regra final publicada em 18 de maio 
de 2020, intitulada "Regra Interpretativa sobre Demurrage e 
Detenção sob a Lei de Embarque" (ou regra sucessora), incluindo 

Determinação. 

Aplicabilidade. 

46 USC 41102 

nota. Prazos 
de entrega. 

Determinação. 
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Data limite. 
46 USC 41104 
nota. 

Prazos de 

entrega. 

Consulta. 

Aviso. 

uma determinação de quais partes podem ser faturadas 
apropriadamente por qualquer demurrage, detenção ou outros 
encargos similares por contêiner. 

(c) REGULAMENTAÇÃO DE MÉTODOS INJUSTOS OU INJUSTAMENTE 
DISCRIMINATÓRIOS. - Não mais tarde que 60 dias após a data de promulgação da 
presente lei, a Comissão Marítima Federal inicia um processo de regulamentação 
definindo métodos injustos ou injustamente discriminatórios sob seção 
41104(a(3) do título 46, Código de Leis dos Estados Unidos, com as alterações 
que lhe foram introduzidas por esta seção. A Comissão Marítima Federal emitirá 
uma regra final, não mais tarde que 1 ano após a data de promulgação desta lei.    

(d) DECLARAÇÃO SOBRE A RECUSA IRRAZOÁVEL DE LUCRAR OU NEGOCIAR COM RELAÇÃO 
A ACOMODAÇÕES DO ESPAÇO DA EMBARCAÇÃO

O mais tardar 30 dias após a data de promulgação desta Lei, Comissão 
Marítima Federal, em consulta com o Comandante da Guarda Costeira dos 
Estados Unidos, deve iniciar uma regulamentação definindo a recusa 
irracional de lidar ou negociar em relação ao espaço da embarcação sob a 
seção 41104(a)(10) do título 46, conforme alterado por esta seção. A 
Comissão Marítima Federal deve emitir uma regra final o mais tardar 6 
meses após a data de promulgação desta Lei.
SEC. 8. AVALIAÇÃO DAS PENALIDADES OU REEMBOLSOS. 

(a) EM GERAL. - Título 46, Código de Leis dos Estados Unidos, é 
emendado-
(1) na seção 41107-

(A) no caput da seção, inserindo "ou restituições" após
"penalidades"; 

(B) na subseção (a), inserindo "ou, em adição ou em 
substituição a uma penalidade civil, é responsável pelo 
reembolso de uma acusação" após "penalidade civil"; e 

(C) na subseção (b), inserindo "ou, em adição ou em 
substituição de uma penalidade civil, o reembolso de uma 
taxa", após "penalidade civil"; e 

(2) A seção 41109 é emendada-
(A) retirando as subseções (a) e (b) e inserindo o

seguinte: 
''(a) AUTORIDADE GERAL.- Até que um assunto seja submetido ao

Procurador-Geral, a Comissão Marítima Federal pode
"(1) após notificação e oportunidade para uma audiência, de 

acordo com esta parte-
‘‘(A) aplicar uma multa civil; ou

         ‘‘(B) além de, ou em vez de, avaliar uma ação civil
prevista na subseção (A), solicitar um reembolso 

(incluindo valores adicionais de acordo com a seção 41305(c)), 
sujeito à subseção (b)(2); e
         ‘‘(2) comprometer, modificar ou remeter, com ou sem 
condições, uma multa civil ou restituição imposta nos 
termos do parágrafo (1).
'(b) DETERMINAÇÃO DO MONTANTE.—
      '(1) FATORES PARA CONSIDERAÇÃO.—Ao determinar o valor 

de uma multa civil avaliada ou reembolso de dinheiro ordenado de 
acordo com a subseção (a), a Comissão Marítima Federal
deve levar em consideração—

“(A) a natureza, circunstâncias, extensão e gravidade da 
violação cometida;

‘‘(B) em relação ao infrator—
          ‘‘(i) o grau de culpabilidade;
          ‘‘(ii) qualquer histórico de infrações anteriores;
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e 

‘‘(iii) a capacidade de pagamento; e
‘‘(iv) outros assuntos que a justiça possa exigir;

‘‘(C) o valor de qualquer reembolso solicitado de acordo com a 
subseção (a)(1)(B).
(2) REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA CIVIL.

''(A) EM GERAL.—Em qualquer caso em que a Comissão 
Marítima Federal ordene o reembolso nos termos da subseção 
(a(1)(B), além de aplicar uma penalidade civil de acordo com a 
subseção (a)(1)(A), o valor da penalidade civil aplicada será 
diminuído por quaisquer montantes incluídos no reembolso que 
excedam a lesão real (conforme definido na seção 41305(a)).

‘‘(B) TRATAMENTO DE REEMBOLSOS.—Um reembolso ordenado 
de acordo com a subseção (a)(1)(B) será—

‘‘(i) considerado como uma compensação paga ao
requerente aplicável; e 
‘‘(ii) deduzido do valor total dos danos concedidos a 

esse requerente em uma ação civil contra o infrator em 
relação à violação aplicável.''; 
          (B) na subseção (c), riscando “não pode ser 
imposto” e inserindo "ou reembolso nos termos do 
subparágrafo (A) ou (B), respectivamente, da subseção 
(a)(1) não pode ser exigido'';
         (C) na subseção (e), inserindo "ou solicite um 
reembolso ” após “penalidade”;
         (D) na subseção (f), inserindo ‘‘, ou que seja 
ordenado o reembolso'' depois de "avaliado''; e
         (E) na alínea (g), na primeira frase, inserindo-se ‘‘ou 
um reembolso exigido sob esta seção’’ após ‘‘penalidade’’.

46 USC 41110. 

Publicação 
na web. 
Período de 
tempo 
Relatórios. 

Determinação. 

SEC. 9. COLETA DE DADOS. 

(a) EM GERAL.-O capítulo 411 do título 46, Código dos Estados 
Unidos, é emendado pela adição ao final do seguinte 

‘‘§ 41110. Coleta de dados 

A Comissão Marítima Federal publicará em seu website um 
relatório trimestral que descreve a tonelagem total de importação e 
exportação e o total de unidades carregadas e vazias equivalentes a 20 
pés por embarcação (fazendo porto nos Estados Unidos, incluindo  
qualquer território ou posse dos Estados Unidos) operado por cada 
transportador marítimo comum abrangido por este capítulo. Os 
transportadores marítimos comuns sob este capítulo deverão fornecer 
à Comissão todas as informações necessárias, conforme determinado 
pela Comissão, para a conclusão deste relatório''. 

(b) REGRA DE CONSTRUÇÃO - Nada nesta seção, e a emenda feita por 
esta seção, deve ser interpretada para obrigar a divulgação pública 
de quaisquer dados confidenciais ou de propriedade, de acordo 
com a seção 552(b)(4) do título 5, Código dos Estados Unidos. 

(c) A análise do capítulo 411 do título 46, Código dos Estados 
Unidos, é emendada acrescentando-se ao final o seguinte: 
‘‘41110. Coleta de dados''. 

SEC. 10. RECLAMAÇÕES DE COBRANÇA. 

(a) EM GERAL.-O capítulo 413 do título 46, Código dos Estados 
Unidos, é emendado pela adição, no final, do seguinte: 

46 USC 41110 
nota. 

46 USC 41101 
pré. 
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46 USC 41310. 

Aplicabilidade. 

46 USC 41301 
pré. 

Informação ao 
público. 
Publicação na 
web. 

‘‘§ 41310. Reclamações de cobrança 

"(a) EM GERAL. - Uma pessoa pode apresentar à 
Comissão Marítima Federal, e a Comissão deve aceitar, 
informações relativas a reclamações sobre taxas avaliadas por um 
transportador comum. A informação apresentada à Comissão deve 
incluir os números e faturas do Conhecimento de Embarque, e pode 
incluir quaisquer outras informações relevantes.

"(b) INVESTIGAÇÃO. - Após ter recebido um pedido nos termos da 
alínea (a), relativamente a uma taxa avaliada por um transportador 
comum, a Comissão investigará prontamente a taxa no que tange ao 
cumprimento do artigo 41104(a) e do artigo 41102. O transportador 
comum deve-

"(1) ter a oportunidade de apresentar informações adicionais 
relacionadas com a taxa em questão; e 

"(2) suportar o ônus de estabelecer a razoabilidade de 
qualquer acusação de demurrage ou detenção de acordo com a 
seção 545,5 do título 46, Código dos Regulamentos Federais (ou 
regulamentos sucessores). 
"(c) REEMBOLSO. - O recebimento dos documentos apresentados 

nos termos da subseção (a), se a Comissão determinar que uma taxa 
não está de acordo com a seção 41104(a) ou 41102, a Comissão 
ordenará imediatamente o reembolso das taxas pagas. 

"(d) PENALIDADES. - No caso de constatação de que uma cobrança 
não cumpre com a seção 41104(a) ou 41102 após o envio sob subseção 
(a), uma penalidade civil sob a seção 41107 será aplicada ao transportador 
comum que efetua tal cobrança.

e) CONSIDERAÇÕES - Se o transportador comum que avalia a carga 
estiver agindo na capacidade de um transportador comum que não 
opera navios, a Comissão considerará, ao conduzir uma investigação 
nos termos da subseção (b), considerar- 

"(1) se a transportadora comum não operadora de navio é 
responsável pela avaliação inconforme da taxa, no todo ou em parte; e

"(2) se outra parte é responsável em última instância em todo ou 
em parte e potencialmente sujeito a ação sob as subseções (c) e (d).".
(b) EMENDA ADMINISTRATIVA. - A análise do capítulo 413 do 
título 46, Código dos Estados Unidos, é emendada acrescentando-
se ao final o seguinte:

"41310. Reclamações de cobrança.’’.
SEC. 11. INVESTIGAÇÕES. 

(a) ALTERAÇÕES - A seção 41302 do título 46, United States Code, é 
emendada. 

(1) na subseção (a), na primeira frase, riscando
‘‘ou acordo’’ e inserção de ‘‘acordo, taxa ou encargo’’; e
(2) na subseção (b)—
       (A) no título da subseção, riscando ‘‘Acordo’’ e 
inserindo ‘‘Acordo, taxa ou encargo’’; e

(B) inserindo ‘‘, taxa ou encargo’’ após ‘‘acordo’’.
(b) RELATÓRIO - A Comissão Marítima Federal publicará em 

um site da Comissão, disponível ao público, um relatório com os 
resultados da investigação intitulado "Fact Finding No. 29, 

International Ocean Transportation Supply Chain Engagement" - 
("Envolvimento da Cadeia de Suprimentos de Transporte 

Marítimo Internacional")
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SEC. 12. ATRIBUIÇÃO DE VALORES ADICIONAIS. 

A seção 41305(c) do título 46, Código dos Estados Unidos, 
é emendada, retirando "41102(b)" e inserindo "subsecção (b) ou (c) 
da seção 41102". 

SEC. 13. EXECUÇÃO DE ORDENS DE REPARAÇÃO. 

A seção 41309 do título 46, Código dos Estados Unidos, é emendada. 
(1) na subseção (a), riscando "reparação, a pessoa a quem foi

feita a concessão" e inserindo "um reembolso ou reparação, a 
pessoa a quem foi concedida a restituição ou reparação"; e 

(2) na subseção (b), na primeira frase-
(A) retirando "fez uma concessão de reparação" e inserindo
"solicitou um reembolso ou qualquer outra concessão de
reparação"; e
(B) inserindo ''(exceto para a Comissão ou qualquer componente
da Comissão)'' após ''partes na solicitação''.

SEC. 14. RELATÓRIO ANUAL AO CONGRESSO. 

A seção 46106(b) do título 46, Código dos Estados Unidos, é emendada. 
(1) no parágrafo (5), riscando "e" no final; 
(2) no parágrafo (6), retirando o ponto e inserindo "; e";   e
(3) acrescentando no final o seguinte:
"(7) uma identificação de quaisquer outras práticas realizadas
por transportadores marítimos comuns, particularmente os 

transportadores controlados, que são-
"(A) empresas estatais ou controladas pelo Estado; ou

        ‘‘(B) de propriedade ou controlada por, uma subsidiária de, 
ou de outra forma relacionados legal ou financeiramente 
(exceto uma minoria de relacionamentos ou investimentos) 
para uma corporação sediada em um país- 

    "(i) identificado como um país sem economia de mercado 
(como definido na seção 771(18) da Lei Tarifária de 1930 (19 
U.S.C. 1677(18)) a partir da data de promulgação deste 
parágrafo; 

    "(ii) identificado pelo Representante Comercial dos 
Estados Unidos no relatório mais recente exigido pela seção 182 
da Lei de Comércio de 1974 (19 U.S.C. 2242) como um país 
estrangeiro prioritário sob a subseção (a)(2) dessa seção; ou 

    "(iii) sujeito a monitoramento pelo Representante 
Comercial dos Estados Unidos sob a seção 306 da Lei de 
Comércio de 1974 (19 U.S.C. 2416)''. 

SEC. 15. EMENDAS TÉCNICAS. 

(a) A seção 41108(a) do título 46, Código dos Estados Unidos, é
emendada por meio da remoção de "seção 41104(1), (2), ou 
(7)" e inserção de "parágrafo (1), (2), ou (7) da seção 41104(a)". 

(b) A seção 41109(c) do título 46, Código dos Estados Unidos,
conforme emenda da seção 8 desta lei, é ainda alterada pela remoção 
de "seção 41102(a) ou 41104(1) ou (2) deste título" e inserção de 
"subseção (a) ou (d) da seção 41102 ou parágrafo (1) ou (2) da seção 
41104(a)".

(c) A seção 41305 do título 46, Código dos Estados Unidos, conforme
emendada pela seção 12 desta Lei, é ainda alterada-

(1) na subseção (c), riscando ''41104(3) ou (6), ou 41105(1) ou
(3) deste título'' e inserindo ''parágrafo (3) ou (6) da seção 41104(a),
ou parágrafo (1) ou (3) da seção 41105''; e
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Determinação. 

Prazo.

Prazo. 
Período de 
tempo. 

46 USC 41301 
nota pré. 

Website. 

(2) na subseção (d), marcando ''seção 41104(4)(A) ou 
(B) deste título'' e inserindo ''subparágrafo (A) ou (B) da seção
41104(a)(4)''.

SEC. 16. ESTATÍSTICAS DE TEMPO DE PERMANÊNCIA. 

(a) DEFINIÇÕES.- Nesta seção:
(1) DIRETOR - O termo "Diretor" significa o Diretor do

Departamento de Estatísticas de Transportes. 
(2) O termo " contêiner marítimo" significa um contêiner 

intermodal com um comprimento de-
(A) não menos de 20 pés; e 
(B) não maior do que 45 pés.

(3) PORCENTAGEM DE MAU FUNCIONAMENTO - O 
termo "porcentagem de mau funcionamento" significa a 
proporção da frota de chassis para qualquer área 
geográfica definida que esteja fora de serviço a qualquer 
momento. 

(4) STREET DWELL TIME ("TEMPO DE PERMANÊNCIA NA RUA") - O 
termo "tempo de permanência na rua", diz respeito a um 
equipamento, e significa a quantidade de tempo durante o 
qual o equipamento está em uso fora do terminal. 

(b) AUTORIDADE PARA COLETAR DADOS.-
(1) EM GERAL.- Cada porto, operador de terminal marítimo e

proprietário ou fornecedor de chassis com uma frota de mais de 50 
chassis que fornecem chassis por uma taxa deverá apresentar ao 
Diretor os dados que o Diretor determinar serem necessários para 
a implementação desta seção, sujeito ao subcapítulo III do capítulo 
35 do título 44, Código dos Estados Unidos. 

(2) APROVAÇÃO PELA OMB. - Subjeito à disponibilidade de 
aprovações, o mais tardar 60 dias após a data de promulgação 
desta Lei, o Diretor do Office of Management and 
Budget (Gabinete de Gestão e Orçamento) aprovará uma 
coleta de informações para fins desta seção. 
(c) PUBLICAÇÃO - Sujeito à disponibilidade de dotações, o mais tardar

240 dias após a data de promulgação desta lei, e não menos do que 
mensalmente, o Diretor deverá publicar estatísticas relativas ao tempo 
de permanência dos equipamentos utilizados no transporte 
intermodal nos 25 portos principais, incluindo portos interiores, por 
unidade equivalente a 20 pés, incluindo... 

(1) tempo total de permanência na rua, por todas as causas,
de contêineres marítimos e chassis de contêineres marítimos; e 
(2) a porcentagem média de mau funcionamento, que não 

deve ser identificável com nenhum porto, terminal marítimo ou 
fornecedor de chassis em particular. 
(d) FATORES - Sujeito à disponibilidade de dotações, na máxima

medida do possível, o Diretor deverá publicar as estatísticas descritas 
na subseção (c) em base local, regional e nacional. 

(e) DESFECHO. - A autoridade sob esta seção expirará em 31 
de dezembro de 2026. 

SEC. 17. ATIVIDADES DA COMISSÃO MARÍTIMA FEDERAL. 

(a) SUBMISSÕES PÚBLICAS À COMISSÃO - A Comissão Marítima Federal 
deverá-

(1) estabelecer no site público da Comissão uma página web 
que permita a apresentação de comentários, reclamações, 
preocupações, relatórios de não conformidade, pedidos de 
investigação e pedidos de resolução alternativa de disputas; e 
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(2) direcionar cada submissão através do link estabelecido sob
parágrafo (1) ao apropriado escritório componente da Comissão.
(b) AUTORIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE CONSUMIDORES E LITÍGIOS
SERVIÇOS DE RESOLUÇÃO

A Comissão manterá um Escritório de Serviços de Defesa do 
Consumidor e Resolução de Litígios prestar assistência não judicial, 
mediação, facilitação, e arbitragem para resolver desafios e disputas 
envolvendo carregamentos de carga, carregamentos de bens domésticos, e 
cruzeiros sujeitos à jurisdição da Comissão.

(c) AUMENTO DA CAPACIDADE DE INVESTIGAÇÃO.
(1) EM GERAL.-Em conformidade com a seção 41302 do

título 46, Código dos Estados Unidos, o mais tardar 18 meses 
após a data de promulgação desta Lei, o Presidente da 
Comissão terá o pessoal do Gabinete de Execução, do Gabinete de 
Certificação e Licenciamento, do Gabinete do Diretor-Geral, do 
Gabinete dos Serviços de Defesa do Consumidor e de Resolução de 
Litígios e do Gabinete de Análise Comercial não menos de 7 posições 
totais para assistir nas investigações e supervisão, para além das 
posições no Gabinete de Execução, do Gabinete de Certificação e 
Licenciamento, do Gabinete do Diretor-Geral, do Gabinete dos 
Serviços de Defesa do Consumidor e de Resolução de Litígios e do 
Gabinete de Análise Comercial nessa data de promulgação.

(2) DEVERES- O pessoal adicional nomeado nos termos do
parágrafo (1) deve fornecer suporte—

(A) aos Representantes de Área do Gabinete de
Execução;

(B) aos advogados do Gabinete de Execução na
aplicação das leis e regulamentos sujeitos à jurisdição da
Comissão;

(C) para os serviços alternativos de resolução de
litígios da Comissão; ou

(D) para a revisão dos acordos e atividades sujeitos à
autoridade da Comissão.

SEC. 18. AUTORIDADE DE EMERGÊNCIA TEMPORÁRIA. 

(a) DEFINIÇÕES.- Nesta seção:
(1) TRANSPORTADOR COMUM. - O termo "transportador

comum" tem o significado atribuído ao termo na seção
40102 do título 46, Código dos Estados Unidos.

(2) TRANSPORTADOR MOTORIZADO. - O termo
"transportador motorizado" tem o significado atribuído
ao termo na seção 13102 do título 49, Código dos Estados
Unidos.

(3) TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - O termo
"transportador ferroviário" tem o significado atribuído ao
termo na seção 10102 do título 49, Código dos Estados
Unidos.

(4) EXPEDIDOR.-O termo "expedidor" tem o significado
atribuído ao termo na seção 40102 do título 46, Código
dos Estados Unidos.

(b) INFORMAÇÕES SOBRE O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES.
(1) EM GERAL.-Não mais tarde que 60 dias após a data de

promulgação desta lei, a Comissão Marítima Federal emitirá 
um pedido de informações, solicitando comentários do público 
sobre- 

(A) se o congestionamento do transporte de mercadorias
criou uma situação de emergência de tal magnitude que 

Data limite. 

Prazo.
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haja um efeito adverso substancial na competitividade e 
confiabilidade do sistema de abastecimento do transporte 
marítimo internacional;

(B) se uma ordem de emergência sob esta seção aliviaria
tal situação de emergência; e 

(C) o escopo apropriado de tal ordem de emergência, se
aplicável. 
(2) CONSULTA - Durante o período de comentário público

previsto no parágrafo 1, a Comissão pode consultar, 
conforme determinar ser apropriado-

(A) outros departamentos e agências federais; e 
(B) pessoas com experiência relacionada a operações

marítimas e de frete. 
(c) AUTORIDADE PARA REQUISITAR A PARTILHA DE INFORMAÇÕES -

Ao fazer uma determinação unânime descrita na subsecção (d), a
Comissão pode emitir uma ordem de emergência que exija que qualquer 
transportadora comum ou operador de terminal marítimo partilhe 
diretamente com os carregadores relevantes, transportadores 
ferroviários, ou transportadores motorizados informação relativa ao 
rendimento e disponibilidade de carga, a fim de assegurar a eficiência do 
transporte, carregamento e descarregamento de carga de ou para-

(1) qualquer destino terrestre ou ponto de origem;
(2) qualquer embarcação; ou 
(3) qualquer ponto em um cais ou terminal.

(d) DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO.-
(1) EM GERAL.-A determinação referida na subseção

(c) é uma determinação unânime dos comissários da Comissão de
que o congestionamento do transporte de mercadorias criou uma
situação de emergência de tal magnitude que existe um efeito
substancial e adverso sobre a competitividade e a confiabilidade
do sistema de abastecimento do transporte marítimo
internacional.

(2) FATORES PARA CONSIDERAÇÃO - Ao emitir uma ordem de
emergência nos termos da subseção (c), a Comissão adaptará a 
ordem de emergência com relação ao escopo temporal e 
geográfico, levando em consideração os prováveis encargos para 
as transportadoras comuns e operadores de terminais marítimos 
e os prováveis benefícios sobre o congestionamento relacionado 
aos objetivos descritos na seção 40101 do título 46, Código dos 
Estados Unidos. 
(e) PETIÇÕES DE EXCEÇÃO.-

(1) EM GERAL.-Um transportador comum ou operador de
terminal marítimo sujeito a uma ordem de emergência emitida 
de acordo com esta seção pode apresentar à Comissão uma 
petição de exceção de 1 ou mais requisitos da ordem de 
emergência, com base em uma demonstração de dificuldades 
indevidas ou outra condição de cumprimento de tal requisito 
impraticável. 

(2) DETERMINAÇÃO - A Comissão fará uma dissuasão em
relação a uma petição de exceção nos termos do parágrafo 
(1) por 

Prazo.
(A) maioria de votos; e 
(B) o mais tardar 21 dias após a data em que a petição é

apresentada. 
(3) REVISÃO PENDENTE DE INAPLICABILIDADE - Os requisitos

de uma ordem de urgência que é objeto de um pedido de 
exceção desta subseção não se aplicará ao peticionário 
durante o período em que a petição estiver pendente.

(f) LIMITAÇÕES -
(1) TERMO - Uma ordem de emergência emitida de acordo

com esta seção. 
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(A) devem permanecer em vigor por um período não 
superior a 60 dias; mas 

(B) pode ser renovado por uma determinação unânime da 
Comissão. 
(2) DESFECHO.- A autoridade fornecida por esta seção terminará

na data de 18 meses após a data de promulgação desta Lei.
(3) AUTORIDADE INVESTIGATIVA NÃO AFETADA. - Nada nesta 

seção afetará as autoridades de investigação da Comissão, 
conforme descrito na subparte R da parte 502 do título 46, 
Código de Regulamentos Federais. 

SEC. 19. MELHORES PRÁTICAS PARA PISCINAS DE CHASSIS. 

(a) EM GERAL. - Não depois de 1º de abril de 2023, a 
Comissão Marítima Federal entrará em acordo com o Conselho de 
Pesquisa em Transporte das Academias Nacionais de Ciências, 
Engenharia e Medicina, sob o qual o Conselho de Pesquisa em 
Transporte deverá realizar um estudo e desenvolver as melhores 
práticas para os conjuntos de chassis em terminais ou em 
terminais próximos, que prestam serviços a operadores de 
terminais marítimos, transportadores de motores, ferrovias e 
outras partes interessadas que utilizam os conjuntos de chassis, 
com o objetivo de otimizar a eficiência e a eficácia da cadeia de 
fornecimento. 

(b) Ao desenvolver as melhores práticas na subseção (a), o 
Conselho de Pesquisa em Transportes deverá... 

(1) levar em consideração...
(A) obstáculos práticos para a implementação de

conjuntos de chassis; e 
(B) soluções potenciais para esses obstáculos; e 

(2) abordar práticas de comunicação relevantes, 

compartilhamento de informações e gestão do conhecimento. 
(c) PUBLICAÇÃO - A Comissão publicará as melhores práticas -

técnicas desenvolvidas nesta seção em um website disponível ao 
público até 1 de abril de 2024, o mais tardar. 

(d) FUNDAMENTO - Subjunto às dotações, a Comissão 
pode despender as somas necessárias, mas não superiores a $500.000, 
para realizar esta seção. 

SEC. 20. TESTES DE LICENCIAMENTO. 

(a) EM GERAL.-O mais tardar 90 dias após a data de promulgação 
desta Lei, o Administrador da Administração Federal de Segurança de 
Veículos Automotores (referido nesta seção como o "Administrador") 
deverá conduzir uma revisão da autoridade de renúncia discricionária 
descrita no documento emitido pelo Administrador intitulado "Waiver 
for States Concerning Third Party CDL Skills Test Examiners In 
Response to the COVID-19 Emergency" (Isenção para Estados em 
relação a examinadores de teste de habilidades CDL terceirizados 
em resposta à emergência do COVID-19) e datado de 31 de agosto 
de 2021, por questões de segurança. 

(b) Se o Administrador não encontrar problemas de segurança 
depois de realizar uma revisão nos termos da subseção (a), o 
Administrador deverá

(1) não obstante qualquer outra disposição da lei, tornar a
renúncia permanente; e 

(2) o mais tardar 90 dias após completar a revisão sob a
subseção (a), revisar a seção 384.228 do título 49, Código de 
Regulamentos Federais, para estabelecer que a autoridade de 
renúncia discricionária referida na subseção (a) será permanente. 
(c) RELATÓRIO - Se o Administrador se recusar a avançar com

a elaboração de regras para a revisão nos termos da subseção (b), o 
Administrador explicará as razões para a recusa em avançar 

Período de tempo. 

Prazo.
Contrato. 
Estudo. 

Informação 
ao público. 
Publicação 
na web. Data 
limite. 

Prazos de entrega. 
49 USC 31305 
nota. 
Revisão. 
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Data limite. 

46 USC 70105 
nota. 

com a regulamentação em um relatório para a Comissão de Comércio, 
Ciência e Transporte do Senado e para a Comissão de Transporte e 
Infraestrutura da Câmara dos Deputados. 

SEC. 21. PLANEJAMENTO. 

(a) AMENDAMENTO - A seção 6702(g) do título 49, Código dos 
Estados Unidos, é emendada. 

(1) riscando "Das quantidades" e inserindo o seguinte: "(1) 
EM GERAL.-Das quantidades"; e
(2) acrescentando no final o seguinte:
(2) NÃO APLICABILIDADE DE DETERMINADAS LIMITAÇÕES -

Subparágrafos (A) e (B) da subseção (c)(2) não se aplicam 
com relação às quantidades disponibilizadas para 
planejamento, preparação ou projeto nos termos do parágrafo 
(1)". 
(b) DESIGNAÇÃO DE EMERGÊNCIA.- Montantes para os quais os gastos

são afetados sob as emendas feitas pela subseção (a) que foram 
previamente designadas pelo Congresso como uma exigência de 
emergência de acordo com a seção 4112(a) do H. Con. Res. 71 (115º 
Congresso), a resolução concorrente sobre o orçamento para o ano 
fiscal de 2018, e à seção 251(b) da Lei de Orçamento Balanceado e 
Controle de Déficit de Emergência de 1985 são designadas pelo 
Congresso como uma exigência emergencial de acordo com a seção 
4001(a)(1) e seção 4001(b) da S. Con. Res. 14 (117º Congresso), a 
resolução concorrente sobre o orçamento para o ano fiscal de 2022. 

SEC. 22. REVISÃO DE POTENCIAL DISCRIMINAÇÃO CONTRA 
TRANSPORTE DE MATERIAIS PERIGOSOS QUALIFICADOS 

(a) EM GERAL.-Não mais tarde do que 90 dias após a data de 
promulgação desta Lei, a Controladoria Geral da União dos Estados 
Unidos iniciará uma revisão para verificar se houve alguma decisão 
sistêmica por parte de transportadores marítimos comuns para 
discriminar o transporte marítimo de materiais perigosos 
qualificados, negando sem razão acomodações, equipamentos ou 
outros instrumentos necessários para o transporte de tais 
materiais. A Controladoria Geral da União deverá levar em 
consideração quaisquer regulamentos aplicáveis de segurança e 
poluição. 

(b) CONSULTA.- A Controladoria Geral da Justiça dos Estados 
Unidos pode consultar o Comandante da Guarda Costeira e o 
Presidente da Comissão Marítima Federal na realização da revisão 
sob esta seção. 

(c) DEFINIÇÕES.- Nesta seção:
(1) MATERIAIS PERIGOSOSOS - O termo "materiais 

perigosos"  inclui mercadorias perigosas, conforme 
definido pelo Código Marítimo Internacional de 
Mercadorias Perigosas. 

   (2) TRANSPORTADOR MARÍTIMO COMUM - O termo 
"transportador marítimo comum" tem o significado dado a tal 
termo na seção 40102 do título 46, Código dos Estados Unidos. 

(3) MATERIAIS PERIGOSOSOS QUALIFICADOS - O termo "materiais 
perigosos qualificados" significa materiais perigosos para os 
quais o embarcador certificou ao transportador marítimo 
comum que tais materiais foram ou serão oferecidos de acordo 
com as leis de segurança aplicáveis, incluindo regulamentos. 

(4) EXPEDIDOR - O termo "expedidor" tem o significado 
dado a tal termo na seção 40102 do título 46, Código dos Estados 
Unidos. 

SEC. 23. CREDENCIAIS DE IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES DE 
TRANSPORTE. 

(a) DEFINIÇÃO DE ASSISTÊNCIA DIRETA A UM PORTO DOS ESTADOS UNIDOS -
 Nesta seção: 
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(1) EM GERAL - O termo "assistência direta a um porto dos 
Estados Unidos" significa o transporte de carga diretamente de ou 
para um porto dos Estados Unidos. 

(2) EXCLUSÕES - O termo "assistência direta a um porto dos 
Estados Unidos" não inclui-

(A) o transporte de um carregamento misto de carga que inclui-
(i) carga que não seja originária de um porto dos

Estados Unidos; ou 
(ii) um contêiner ou carga que não tenha como

destino um porto dos Estados Unidos; 
(B) qualquer período durante o qual um transportador

ou motorista esteja operando no comércio interestadual para 
transportar carga ou prestar serviços que não apoiem o 
transporte de ou para um porto dos Estados Unidos; ou 

(C) o período após um transportador a motor despachar
o motorista ou veículo motorizado comercial aplicável do
transportador a outro local para iniciar a operação no
comércio interestadual de uma maneira que não seja em
apoio ao transporte - para ou de um porto dos Estados
Unidos.

(b) CREDENCIAIS DE IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES DE

TRANSPORTE. -
O Administrador da Administração de Segurança do Transporte e o 
Comandante da Guarda Costeira deverão priorizar e agilizar 
conjuntamente a consideração de solicitações para uma Credencial de 
Identificação de Trabalhador de Transporte com respeito aos 
candidatos que demonstrem razoavelmente que o objetivo da 
Credencial de Identificação de Trabalhador de Transporte é fornecer, 
dentro do interior dos Estados Unidos, assistência direta a um porto 
dos Estados Unidos. 

SEC. 24. UTILIZAÇÃO DOS PORTOS INTERIORES DOS ESTADOS 
UNIDOS PARA ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE 

CONTÊINERES DE CARGA. 

(a) REUNIÃO. - O Secretário Adjunto para Política de Transportes, 
em consulta com o Administrador da Administração Marítima e o 
Presidente da Comissão Marítima Federal, convocará uma reunião de 
representantes das entidades descritas na subseção (b) para discutir 
a viabilidade e estratégias para identificar terras federais e não 
federais, incluindo portos interiores, para fins de armazenamento 
e transferência de contêineres de carga devido ao congestionamento 
portuário. 

(b) DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES - As entidades referidas na 
subseção (a) são-

(1) representantes dos principais portos de passagem dos
Estados Unidos, portos interiores e terminais de exportação; 

(2) transportadores marítimos;
(3) ferroviários;
(4) empresas de caminhões;
(5) mão-de-obra portuária, incluindo mão-de-obra

organizada; e 
(6) outras partes interessadas, como o Secretário de

Transportes, em consulta com o Presidente da Comissão Marítima 
Federal, determina ser apropriado. 
(c) RELATÓRIO AO CONGRESSO - Tão logo seja possível após a

data da reunião convocada na subseção (a), o Secretário Assistente 
para a Política de Transportes, em consulta com o Administrador da 
Administração Marítima e o Presidente da Comissão Marítima 
Federal, apresentará ao Congresso um relatório descrevendo 

 
 
 
 
 
 
 

Prazo.

Consulta. 
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Avaliações. 

(1) os resultados da reunião;
(2) a viabilidade de identificar terras ou propriedades sob a

jurisdição dos Estados Unidos, ou portos nos Estados Unidos, para 
armazenamento e transferência de contêineres de carga; e 

(3) recomendações relacionadas à reunião, se houver. 
(d) DISPOSIÇÃO DE POUPANÇA - Nenhuma autorização contida nesta

seção pode ser tomada de forma a comprometer ou impactar 
negativamente a segurança nacional ou a prontidão da defesa dos 
Estados Unidos. 

SEC. 25. RELATÓRIO SOBRE A ADOÇÃO DE TECNOLOGIA NOS PORTOS DOS 

ESTADOS UNIDOS. 

O mais tardar 1 ano após a data de promulgação desta Lei, a 
Controladoria Geral da República dos Estados Unidos apresentará ao 
Congresso um relatório descrevendo a adoção da tecnologia nos 
portos dos Estados Unidos, em comparação com essa adoção 
em portos estrangeiros, incluindo-

(1) as capacidades tecnológicas dos portos dos Estados
Unidos, em comparação com os portos estrangeiros; 

(2) uma avaliação sobre se a adoção de tecnologia nos portos
dos Estados Unidos poderia reduzir os custos de movimentação de 
carga; 

(3) uma avaliação das barreiras regulamentares e outras
barreiras à adoção de tecnologia nos portos dos Estados Unidos; e 

(4) uma avaliação da tecnologia e da força de trabalho.

SEC. 26. AUTORIZAÇÃO DE DOTAÇÕES. 

A seção 46108 do título 46, Código dos Estados Unidos, 
é emendada riscando de ''$29.086.888 para o ano fiscal de 2020 e 
$29.639.538 para o ano fiscal de 2021'' e inserindo ''$32.869.000 
para o ano fiscal de 2022'', 
$38.260.000 para o ano fiscal 2023, $43.720.000 para o ano fiscal 
2024, e $49.200.000 para o ano fiscal 2025''. 

Aprovado em 16 de junho de 2022. 

HISTÓRIA LEGISLATIVA-S. 3580 (H.R. 4996): 

CONGRESSIONAL RECORD, Vol. 168 (2022): 
31 de março, considerado e aprovado no 
Senado. 13 de junho, considerado e 
aprovado no Senado. 

COMPILAÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS PRESIDENCIAIS (2022): 
16 de junho, observações presidenciais. 
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