
23/08/2016 
Prazo máximo de carga e descarga é de 5 horas 
 
De acordo com o § 5o do Art. 11 da Lei 11.442/07, alterado 
pela lei 13.103/2015, o prazo máximo para carga e descarga 
do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de cinco 
horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de 
destino; 
 
 
Leia mais 
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31/08/2016 
Marco regulatório do transporte rodoviário de cargas é 
debatido em Brasília 
A definição de marco regulatório é uma demanda dos 
transportadores rodoviários de cargas. Além de unificar a 
legislação sobre o setor, o objetivo é reduzir divergências que 
impactam na segurança jurídica e refletem em prejuízos para 
empresários e autônomos. 
 
 
Leia mais 
 
 
 
 

31/08/2016 
 XVI Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas 
 
O presidente da CNTA, Diumar Bueno, discursou no dia 31 no 
Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas. 
O evento contou com a participação de lideranças e 
autoridades governamentais na discussão de questões 
fundamentais ao desenvolvimento do setor.  
 
 
Leia mais 

29/08/2016 
Carga além das fronteiras 

 
Mais de 600 empresas e 48 mil caminhões brasileiros 
percorrem a América do Sul, levando carga comprada ou 
vendida pelo país. O transporte rodoviário internacional de 
cargas no Brasil representa 58% do total comercializado com 
países sul americanos passa pelas rodovias.  
 
Leia mais 

23/08/2016 
Requisitos para abrir empresa de transporte rodoviário de 
cargas 

 
Para operar como Empresa de Transporte Rodoviário de 
Cargas, de acordo com a ANTT, é necessário registro no 
RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários 
de Carga. 
 
 
Leia mais 
 
 
 
16/08/2016 
 Novo aplicativo auxilia caminhoneiros autônomos a calcular e 
avaliar fretes 

 
Um novo aplicativo chega para auxiliar motoristas autônomos a 
calcular o valor do frete. Disponível no Google Play para 
download gratuito, o app “Cálculo de Frete” também pode ser 
usado para o caminhoneiro verificar se valor oferecido é 
adequado aos serviços de transportes solicitados. 
 
Leia mais 

09/08/2016 
 ComJovem promove simulação de concorrência no transporte 
rodoviário de cargas 
 
O Instituto ComJovem de Desenvolvimento Mercadológico 
realiza, a partir de agosto, exercícios de concorrência no 
mercado de transporte de cargas, que visa estimular e simular 
cenários aos jovens executivos do TRC.  
 
 
Leia mais 

08/08/2016 
Com a presença de entidades e líderes do setor, 
CONET&Intersindical é um sucesso 
 
A segunda e última edição de 2016 do CONET&Intersindical 
foi um sucesso. Realizado na cidade de Bento Gonçalves/RS, 
o evento contou com a presença de inúmeras entidades do 
setor de Transporte Rodoviário de Cargas, e colocou em 
discussão diversos pontos importantes.  
 
Leia mais 
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