
 

 
 

São Paulo, 04 de junho de 2021.  
Ofício SI/017/2021 
 
 
 
Ao 
José Gonçalves Moreira Neto 
Gerente de Desenvolvimento e Estudos  
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ 
Brasília/DF 
 
 
 
Assunto: Pagamento da THC (Terminal Handling Charge) diretamente à 
instalação portuária ou ao operador portuário.  
 
Ref.: Ofício Nº 19/2021/GDE/SDS/ANTAQ 
 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 
 

O Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e 

Logística do Estado de São Paulo – SINDICOMIS e a Associação Nacional 

das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de 

Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, vêm consignar as seguintes 

considerações, em resposta ao Ofício Nº 19/2021/GDE/SDS/ANTAQ.  

 

 

4.1) Na prática comercial, as instalações portuárias ou os operadores 
portuários facultam a cobrança direta da THC ao 
exportador/importador/consignatário?  
 

Resposta: Sim, conforme tocante ao art. 3º da Resolução Normativa nº 

34/2019-ANTAQ, na qual expressamente faculta ao transportador marítimo 

a cobrança da THC diretamente do exportador, importador ou 

consignatário,  a título de ressarcimento das despesas de THC, assumidas 

com a movimentação das cargas e pagas à instalação portuária ou ao 

operador portuário. 

 
 
 



 

 
 

4.1.1) É uma prática recorrente ou não? 
 

Resposta: De fato, na prática comercial é bastante recorrente, maioria dos 

armadores negociam os valores diretamente com o operador portuário, 

pagam por esse esse serviço e realizam a cobrança junto ao consignatário 

da mercadoria. A THC e a capatazia  são consideradas como serviço 

internacional, pagando imposto na valoração aduaneira.  

4.1.2) Quais fatores influenciam o exercício desta faculdade?  
 

Resposta: THC é sinônimo de “Box Rate” ou Cesta de Serviços e nestes estão 

compreendidos serviços específicos, incluídos entre os serviços de 

capatazia para que o navio seja liberado, nosso entendimento é de que 

que os serviços contidos no conceito de THC são aqueles essenciais para 

que o armador conclua seu contrato de transporte, liberando o navio o mais 

breve possível, que por consequência, reduz o custo de sua operação.  

 

 
4.1.3) Há espaço para negociação e pagamento da THC junto à instalação 
portuária ou o operador portuário, sem a intermediação do armador? 
 

Cumpre ressaltar que já ouvimos relatos, especificamente, no que tange  a 

THC- 2, que na maioria dos casos, não existe margem para negociação, 

não havendo, portanto, chances  do usuário discutir o assunto.  

 
 
4.1.4) Já houve tentativa neste sentido? 
 
Sim, houve diversas tentativas ao longo dos anos, porém não obtiveram 
sucesso. 
 
 
4.1.5) Quais os fatores ou motivos impeditivos desta prática? 
 

Basicamente a THC, seja TCH-1 ou THC-2, não passa de “capatazia” 

cobrada pelas Cias Docas e se referem ao serviço de recebimento, 

movimentação e entrega das mercadorias ao importador.  

As mercadorias são descarregadas pelo transportador, através dos serviços 

por ele contratados a um operador portuário, e recebidas , no costado do 

navio, pelo terminal portuário. Esse serviço é cobrado pelo terminal ao 

operador portuário que o repassa ao transportador (armador/agência 



 

 
 

marítima). 

A partir deste ponto, a movimentação do contêiner é por conta do terminal, 

que já cobra além do armazenamento em si, todas as movimentações 

destas unidades até a entrega final para o consignatário. Qualquer 

movimentação extra, como segregação para vistorias, reposicionamento 

do contêiner, redestinação para trânsito, ou para outro terminal, já tem seu 

item especifico na tabela do terminal para os serviços prestados, por este 

consignatário. 

No entendimento das nossas entidades SINDICOMIS/ACTC, bem como de 

grande maioria dos usuários, com relação a cobrança da THC-2, 

compreendemos que a cobrança desta tarifa é abusiva e indevida, pois 

cobra em duplicidade pelo mesmo serviço. Embora julgado pela justiça 

como serviço adicional, não há o que se falar em dupla capatazia. Não faz 

sentido, isso se chama cobrança por perda de serviço por uma empresa, a 

ser feito por outra empresa fora. A movimentação de um contêiner  no 

terminal não tem nada de especial quanto às duas opções. A THC normal 

é paga ao armador, que já terá pago ao terminal portuário pelo serviço de 

movimentação da unidade. Desta forma, a cobrança dupla, por meio da 

chamada THC-2, não possui justificativa plausível, a não ser interesse em 

reter no terminal portuário de desembarque o despacho da mercadoria.  

As operações de descarga e entrega são muito bem definidas e permitem 

uma visão clara da responsabilidade destas despesas. Não existe capatazia 

1, o THC na descarga, e nem na chamada “segregação”. Não há, portanto, 

qualquer espaço para a THC-2, se a primeira não existe. O recebimento, 

manuseio, posicionamento e posterior entrega ao consignatário, é serviço 

prestado pelo terminal e já tem sua tarifa específica. Por último, cabe 

mencionar, aproveitando o ensejo da temática sobre THC, que não 

podemos admitir que sejam cobrados com relação a THC-2, duas 

prestações de serviços para um mesmo procedimento ou movimento. 

Outro aspecto que merece ser comentado, é a questão da legalidade 

julgada sobre a colocação dos valores da THC (quando se trata de 

contêiner) e capatazia (quando se trata de carga geral ou granel) no porto 

de destino no valor aduaneiro para cobrança de tributos na importação. 

No momento em que a mercadoria toca o chão do terminal, seja carga 

geral, granel ou contêiner, cessa esse valor de chegada. Estando o custo 



 

 
 

do desembarque incluído no frete, nos termos Liner Terms ou Liner In Free 

Out, ou não, nos termos Free In and Out ou Free In Liner Out. Neste contexto,  

a THC ou capatazia, é despesa ocorrida no país, já no terminal portuário de 

desembarque. Terminal que fica no país do importador e não no exterior. 

Portanto, não pode, de maneira alguma, ser incluído no valor aduaneiro da 

mercadoria.  

Pelas razões  já expostas, além da questão prática da THC ou capatazia ser 

uma despesa no país do importador, tem a questão da ilegalidade, pois 

não está previsto no Regulamento Aduaneiro.  E nem poderia, pois ensejaria  

a abertura de um Painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) 

contra o Brasil. 

 

 

 

Agradecemos a atenção e aproveitamos para renovar nossos 

cumprimentos a V.sa e sua equipe pela condução dos interesses de nossos 

representandos.  

 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

 
 

 
 

Luiz Antonio Silva Ramos 

Presidente 
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