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04-11-2015 
Guia dos Transportadores esclarece novas regras do 
RNTRC 
 
Para facilitar a vida dos  transportadores rodoviários de 
cargas que desejam se inscrever, atualizar ou 
recadastrar RNTRC (Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas), a ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) lança hoje o Guia dos 
Transportadores, manual didático que traz o passo a passo 
para o entendimento das novas regras para se obter o 
registro.  
Leia mais 
 
 
 
 

08-10-2015 
CNTA debate vale-pedágio, recadastramento e custos de 
frete 
 
A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos 
– CNTA participou da 4º da reunião do Fórum Permanente 
para o Transporte de Cargas Secas, em Brasília, no dia 28 
de setembro. Os destaques foram a fiscalização sobre o 
“vale-pedágio”, o recadastramento RNTRC, a tabela 
referencial de custos de frete e os refinanciamentos do 
BNDES para o Pró-caminhoneiro. 
Leia mais 
 
 

19-10-2015 
Dez mudanças para o TAC com as novas regras do RNTRC 
 
O recadastramento obrigatório para transportadores 
autônomos de cargas, empresas e cooperativas começa dia 
1º de dezembro para os veículos de placa final 01. A ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou no 
dia 15 de outubro no Diário Oficial da União e no site da 
Agência, a Portaria nº 230/2015, que trata do cronograma 
do recadastramento no RNTRC.  
Leia mais 
 
 

21-10-2015 
Audiência Pública: “Comissão externa destinada a 
acompanhar a paralisação nacional dos caminhoneiros” 
 
Debate sobre os Projetos de Lei nº 528, de 2015, do Sr. 
Assis do Couto, que "cria a Política de Preços Mínimos do 
Transporte Rodoviário de Cargas", e nº 1.316, de 2015, do 
Sr. Celso Maldaner, que "prevê a possibilidade excepcional 
de fixação do valor dos fretes praticados no transporte 
rodoviário de cargas". 
Leia mais 
 
 
 
 

22-10-2015 
ANTT publica orientações para o recadastramento do 
RNTRC 
 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
divulgou as diretrizes e o cronograma de operacionalização 
da inscrição, atualização e recadastramento do Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 
(RNTRC). 
Para o início dos procedimentos, a ANTT expediu 
orientações para as entidades conveniadas com o objetivo 
de executar as atividades de inscrição e manutenção de 
transportadores do RNTRC. 
Leia mais 
 
 
 
 

28-10-2015 
Novas regras para o Registro Nacional de Transportes de 
Cargas 
 
Para adequação da nova resolução, o sistema do RNTRC 
será substituído. O funcionamento do sistema atual será 
interrompido para as atividades de cadastramento, 
recadastramento alteração de dados e alteração de frota. 
As consultas públicas e a impressão de extrato e de 
certificados continuarão disponíveis. O novo sistema entrará 
em funcionamento no dia 16/11/2015 para início do período 
de recadastramento voluntário. 
Leia mais 
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