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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Superintendência de Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS

O�cio Nº19/2021/GDE/SDS/ANTAQ 

        Brasília, 18 de maio de 2021.

 

À Senhora
TATIANE MOURA
Assessora de Relações Governamentais e Ins�tucionais da SINDICOMIS/ACTC
Correio eletrônico: ta�anemary.actc@sindicomis.com.br
 
 

 

Assunto:         Pagamento da THC (Terminal Handling Charge) diretamente à instalação portuária ou ao
operador portuário.

Referência:      N/ Processo nº 50300.001076/2021-89
 
 

Prezada Assessora,

  

1. Esta Gerência de Desenvolvimento e Estudos da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - ANTAQ, com fundamento no Acórdão nº 101-2020-ANTAQ de sua Diretoria Colegiada, vem
se aprofundando no desenvolvimento do tema regulatório do Eixo 3.1 da Agenda Regulatória Biênio
2020/2021, aprovada pela Resolução nº 7.754-ANTAQ, de 07/05/2020 o qual visa “sistema�zar
mecanismo de análise e apuração de possíveis abusividades relacionadas com a cobrança de THC de
usuários, por parte dos armadores que atracam em instalações portuárias brasileiras”, também, em
atendimento ao item 9.3.2. do Acórdão TCU 923/2019-Plenário, o qual solicita à ANTAQ que garanta o
respeito ao caráter de ressarcimento da THC expressamente atribuído pelo art. 3º da Resolução
Norma�va nº 34/2019-ANTAQ.

2. Dentre as alterna�vas regulatórias apontadas na Tomada de Subsídios nº 5/2020/SRG-
ANTAQ, referente ao tema, está a hipótese de quitação da THC pelo usuário diretamente ao terminal
portuário, com a emissão da respec�va nota fiscal.

3. Do ponto de vista norma�vo, o art. 3º da Resolução Norma�va nº 34/2019-ANTAQ
expressamente faculta ao transportador marí�mo a cobrança da THC diretamente do exportador,
importador ou consignatário, a �tulo de ressarcimento das despesas de THC, assumidas com a
movimentação das cargas e pagas à instalação portuária ou ao operador portuário. A contrario sensu, e
dentro do princípio da legalidade, seria permi�do ao ente privado, ou seja, à instalação portuária ou ao
operador portuário, a cobrança de THC diretamente do exportador, importador ou consignatário.

4. A ANTAQ, com o obje�vo de aumentar o seu conhecimento sobre o mercado regulado
acerca do tema, faz os seguintes ques�onamentos:
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        4.1) Na prática comercial, as instalações portuárias ou os operadores portuários facultam a
cobrança direta da THC ao exportador/importador/consignatário?

        Se sim:

        4.1.1) É uma prática recorrente ou não?

        4.1.2) Quais fatores influenciam o exercício desta faculdade?

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

       Se não:

       4.1.4) Já houve tentativa neste sentido?

       4.1.5) Quais os fatores ou motivos impeditivos desta prática?

5. Adicionalmente, a ANTAQ se coloca à disposição para o recebimento de quaisquer outros
esclarecimentos ou manifestações que esta en�dade considerar per�nentes.

6. O prazo para o envio da resposta a este O�cio encerra-se  no dia 04 de junho de 2021. 

7. As dúvidas que porventura surjam poderão ser encaminhadas a mim, pelo e-mail
jose.moreira@antaq.gov.br ou por meio do telefone (61)2029-6764.

  

 

Atenciosamente,

 

 

JOSÉ GONÇALVES MOREIRA NETO

Gerente de Desenvolvimento e Estudos

Documento assinado eletronicamente por Jose Gonçalves Moreira Neto, Gerente de
Desenvolvimento e Estudos, em 18/05/2021, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.antaq.gov.br/, informando o
código verificador 1331121 e o código CRC 666E1D14.

Referência: Processo nº 50300.001076/2021-89 SEI nº 1331121
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