
 

 

LUIZ RAMOS SE REUNE EM 

BRASILIA COM DIRETOR DA ANTT 
 

O Presidente do SINDICOMIS/ACTC juntamente com Assessora de Relações 

Governamentais Tatiane Moura, estiveram na Sede da ANTT em Brasília, no dia 

21/11/17, reunidos com o Diretor 

da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT Marcelo Vinaud Prado. 

Na oportunidade o SINDICOMIS/ACTC 

tratou do oficio nº 114 encaminhado à ANTT 

em 24/10/2017, que versa sobre a 

possiblidade dos Operadores de Transporte 

Multimodal, atuarem de forma plena nas 

operações de comércio exterior, sendo os 

responsáveis pelo despacho aduaneiro de 

importação e exportação, bem como 

representando diretamente o importador e 

exportador. Nesse sentido, foi destacada a 

importância de criar um perfil eletrônico 

próprio para esses agentes no programa 

SISCOMEX, bem como a integral 

regularização desta categoria. O Diretor da 

ANTT, Marcelo Vinaud Prado levantou o 

contexto histórico dos OTMs na Agência 

Reguladora, desde a regulamentação dos OTMs pela Agência em 2004, bem 

como sobre o debate interno da Agência Reguladora com o Conselho Nacional 

de Politica Fazendária – CONFAZ.  O Diretor da ANTT destacou que ainda existe 

uma sobrecarga de impostos e que “poucas operações de OTMs – são 

efetivamente realizadas, justamente pela legislação fiscal, que acaba inibindo 

essas operações”. Segundo o Diretor, o momento é favorável e existe 

possibilidades de avançar em relação ao tema, tendo em vista que a ANTT 

pretende voltar à temática sobre a normatização dos Operadores de Transporte 

Multimodal. O Diretor ressaltou que a ANTT tem avançado com o Conselho 

Nacional de Politica Fazendária sobre essa temática, e que pretende abrir uma 

brecha para que os OTMs façam uma gestão política para ter um regime de 

ICMS distinto. 

O Diretor da ANTT Marcelo Vinaud Prado propôs uma nova reunião de 

alinhamento, da qual participariam as superintendências da Agência que tratam 



 

 

diretamente com o Transporte Multimodal e a Assessoria de Relações 

Governamentais e Institucionais do SINDICOMIS/ACTC Tatiane Moura presente 

nessa reunião, com intuito de tratar de forma específica de todas as demandas 

do SINIDICOMIS/ACTC em relação ao tema, no sentido de se criar uma agenda 

positiva estratégica. 

Ao final da reunião, o Diretor da ANTT ressaltou a importância do apoio e 

cooperação do SINDICOMIS/ACTC com a Agência no assunto dos Operadores 

de Transporte Multimodal e, nesse sentido é de grande valia para o enfretamento 

do Input dessa agenda política regulatória, alinhando interesses comuns em prol 

da melhoria e fortalecimento dos pleitos destacados.  

 

Fonte: Assessoria Jurídica/Parlamentar – SINDICOMIS/ACTC 
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