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Estudos preliminares apontaram que valores cobrados no Brasil estão em linha com praticados em outros

países, o que não exclui possibilidade de abusividade ou falhas regulatórias.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) espera que as discussões normativas em curso

sobre a cobrança do THC (terminal handling charge) esclareçam pontos polêmicos e aumentem a

transparência sobre a sistemática da taxa. O gerente de regulação e navegação marítima da Antaq,

Sérgio Oliveira, disse, na última semana, que a agência não fala nem em dar acesso aos contratos, nem

em entrar na esfera tributária, e sim a valores médios por meio de nota �scal para que o usuário tenha

possibilidade de comparar se aquele valor pago junto ao transportador está compatível com a pretensão

e valores de mercado que ele entende ser justo e razoável.

Oliveira lembrou que os estudos preliminares apontaram que há potencial falha de mercado, que é a

assimetria de informação e que o usuário justamente reclama da falta de clareza do serviço ao qual ele

está pagando. Ele acrescentou que a verticalização entre terminal e armador pode di�cultar ainda mais a

veri�cação da parcela de THC, onde ela pode estar mais ou menos concentrada no frete.

"O estudo apontou que os valores cobrados de THC no Brasil estão, em certa medida, em linha com

valores praticados em outros países. Isso não signi�ca que não haja possibilidade de abusividade ou que

não haja algum problema regulatório nisso", ponderou na última semana, durante audiência pública

para aprimoramento da proposta de alteração normativa sobre o mecanismo de análise e apuração de

possíveis abusividades relacionadas à cobrança de THC de usuários pelos armadores.
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O Centro Nacional de Navegação Transatlântica (Centronave) entende que não há indício de práticas

abusivas na cobrança de THC no país, conforme estudo produzido pela Antaq. "No âmbito do THC, não

vemos fundamento legal ou contratual para que o usuário tenha acesso a informações especí�cas do

contrato celebrado entre o operador portuário e transportador marítimo", manifestou na audiência o

presidente do Centronave, Cláudio Loureiro. O argumento é que esses termos possuem cláusulas de
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con�dencialidade para proteger informações comercialmente muito sensíveis e os princípios

concorrenciais. A avaliação é que já existe transparência quanto aos valores disponibilizados pelos

transportadores marítimos e usuários embarcadores previamente ao contrato de transporte.

Na visão do Centronave, a proposta de alteração da forma de cobrança do THC pelos transportadores

marítimos é desnecessária, uma vez que são cumpridos todos deveres regulamentares de transparência

previstos na RN-18/2017. A associação alega que o armador não pode ser confundido com a �gura do

agente marítimo, além de não poder emitir nota �scal no Brasil. Loureiro disse que essa implementação

seria impossível, pois alteraria indevidamente a base de cálculo do AFRMM. “É uma questão tributária

muito séria. Esse projeto regulatório, da forma como está, ensejará aumento dos custos pelos usuários,

como aumento desnecessário do peso burocrático e colidirá com melhores práticas internacionais

referentes à cobrança do THC”, apontou.

A Logística Brasil avalia que não há outra solução, a não ser a transparência da nota �scal do terminal. "O

THC do armador todo mundo conhece, queremos a nota �scal do terminal referente ao THC. Será que o

THC cobrado do usuário não cobre todas as despesas do terminal e ainda sobra? Como o terminal vai

emitir uma nota para o usuário no valor maior que recebe do armador? É uma conta que talvez não

feche", indagou o diretor-presidente da Logística Brasil, André de Seixas.

Seixas lembrou um posicionamento da Antaq num processo em que a agência mencionou que a função

do THC é a redução de custos do usuário. Ele disse que o armador deveria ter ânimo de ver menor custo

para atrair carga, porém na prática existe muita concentração. Ele citou relatório de �scalização da Antaq

em Santa Catarina que apontou prática de sobre-preço de 14 armadores, chegando a 50% sobre valor do

box rate (cesta de serviços). "A única forma de comprovação do THC e�ciente é o terminal entregando a

nota �scal para o usuário. Recibo, do ponto de vista �scal, é ‘papel de pão’ para o Fisco", disse.

A Logística Brasil considera que não existe possibilidade de o usuário negociar. Seixas disse que, se o

usuário for pagar a despesa portuária de THC ao terminal e não pagar o armador, ele bloqueia a carga na

importação e não entrega o B/L na exportação. Ele citou o decreto-lei 116/1967, que estabelece que a

responsabilidade do transportador marítimo começa a bordo e termina quando o guindaste movimenta

a carga. “Não há responsabilidade de transportador no movimento horizontal. É uma captura de serviço

portuário feito pelos armadores e que foi acatado dentro da norma da Antaq", a�rmou.

Henry Robinson, relações governamentais da MSC, considerou que a gama de serviços não é só

operação e custo em si, mas a prestação da organização para que o armador tenha serviço de qualidade

que permita dar regularidade do serviço para importadores e exportadores. "O THC é um serviço

prestado para armador, é uma relação. E é razoável que armador se ressarça do que ele paga para ter

qualidade que ele vende para seu cliente. Não é serviço uniforme padronizado e cada um paga serviço e

qualidade que deseja”, disse.

A Associação de Usuários dos Portos da Bahia (Usuport) é contra o acréscimo do preço de intermediação

do armador em impostos, que são pagos pelo terminal no ato de emissão da nota �scal. Para a Usuport,

o negócio do transportador é o frete e só faz intermediação porque não há normativos que possibilitem

expressamente pagamento de THC à instalação portuária pelo usuário. "Essa modalidade de cobrança

faz com que mecanismos de regulação e de proteção do usuário contra abusividades — como price-cap

contratual — não sejam cumpridos em mercados monopolistas”, disse o assistente de diretoria da

associação, Adermes Pascoal Jr.
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Para a Usuport, existe forte discrepância entre valores �xados no contrato e o que é efetivamente pago

pelo usuário ao transportador. Pascoal chamou atenção para necessidade de transparência na cobrança

do THC. A associação defende o aprimoramento e aplicação efetiva da RN-34/2019, além da retirada do

THC do conhecimento de embarque (B/L). O entendimento é que essas questões aumentam o Custo

Brasil, na medida em que acrescentam despesa portuária nacional à base de cálculo de imposto

aduaneiro e do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).

A gerente de exportação da Louis Dreyfus, Ana Célia Marcelli relatou di�culdade para explicar às áreas

tributárias e auditorias os custos de THC para agências marítimas. Ele disse que, apesar de ser uma

negociação entre armador e terminal, quem acaba prestando serviço dessa cobrança e repasse desse

valor ao terminal é agência no Brasil. “Não conseguimos ter transparência e documentação de suporte

quando efetuamos pagamento para o armador através da agência marítima”, apontou. Ela disse que isso

acaba trazendo di�culdade para que haja uniformidade, na medida em que cada agência marítima acaba

tendo sua própria forma de efetuar suas cobranças e de apresentar seus documentos.
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