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O THC vem sendo associado ao transporte marítimo, mesmo sendo despesa de movimentação dentro dos

terminais portuários.

A cobrança do THC (Terminal Handling Charge) vem sendo considerada abusiva pelos usuários dos

portos. A despesa se refere à movimentação dos contêineres dentro do terminal portuário. No entanto,

de acordo com a Associação Brasileira dos Usuários dos Portos de Transporte e da Logística (Logística

Brasil), ela vem sendo cobrado via conhecimento de carga, isto é, inerente ao transporte marítimo. A

entidade está com um processo na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) solicitando

maior regulação sobre esta cobrança.

O presidente da Logística Brasil, André Seixas a�rmou que embora Antaq tenha de�nido por meio

Resolução Normativa nº 34/2019 que o THC pode ser cobrado dos usuários em caráter ressarcitório, ou

seja, sem obtenção de receita, os armadores, sobretudo estrangeiros vem fazendo essa cobrança de

forma indevida. Seixas destacou ainda que falta à agência regular esta cobrança, para que não deixe sob

responsabilidade dos armadores.
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Ele explicou que o Decreto Lei nº 116/67, que dispõe sobre o transporte de mercadorias pelo mar,

determina que o serviço de transporte marítimo inicia-se com a colocação da carga a bordo do navio de

origem e termina com a entrega da carga ao acostado do navio. Porém, o THC na importação é um

serviço portuário pós-costado e o de exportação pré-embarque. Isso signi�ca dizer que tal despesa não

deveria ser cobrada pelo armador via conhecimento de carga (Bill of Landig), pois não é serviço de

transporte prestado pelo armador, ou seja, não compõe receita deste, segundo a própria norma da

Antaq.

“A colocação do THC no B/L (Bill of Landig), sem a devida regulação da Antaq, deixou isso a cargo dos

armadores fazendo com que a despesa se associe ao transporte internacional”, frisou Seixas. Segundo

ele, isso passa a compor valor aduaneiro, com todos os impostos da mercadoria recaindo sobre um

serviço que é reconhecidamente portuário.
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Seixas disse que em razão da não regulação da agência, os usuários estão pagando 120% em impostos

sobre o valor do THC, dependendo dos tributos incidentes sobre as mercadorias. De acordo com ele, a

média vem sendo o dobro, ou seja, se o THC médio no Brasil é de R$ 800, 00, signi�ca que os

importadores de cargas estão pagando R$ 1.600,00.

Desse modo, o processo da Logística Brasil na Antaq pede que o THC seja retirado do B/L e deixe de ser

associado indevidamente ao transporte marítimo internacional. Além disso, a entidade também pede

que o ressarcimento da despesa portuária feita pelo armador junto ao terminal seja comprovado.

“Associar (o THC) ao transporte cria barreiras para ao país, pois passa a fazer parte do Custo Brasil”,

pontuou Seixas, destacando ainda que a Antaq precisa agir com mais “sensibilidade” junto aos usuários

portuários.
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