
Fórum TRC 
Boletim Informativo 

Brasília, 30 de Novembro de 2016 

25/11/2016  
Workshop da COMJOVEM debate novas tecnologias no TRC 
 
O evento reuniu apresentações sobre assuntos tecnológicos 
que estão revolucionando o modo das empresas do setor a  
administrarem os seus negócios, além de uma exposição com 
os principais fornecedores de produtos e serviços do 
transporte rodoviário de cargas. 
 
 
Leia mais 

18/11/2016 
Tecnologia e redução de acidentes: como TI revoluciona o 
transporte de cargas 
 
É impossível pensar em melhorar o desempenho de empresas 
de transporte sem falar em soluções tecnológicas e 
ferramentas desenvolvidas pelo setor de TI.”, destaca Alex 
DeLuiz Santos, reconhecido especialista com mais de 20 anos 
de experiência no segmento de tecnologia para companhias de 
transporte. 
Leia mais 

07/11/2016 
Projeto regula transporte rodoviário de cargas 

 
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4860/16, 
que regulamenta o transporte rodoviário de cargas. 
Pelo texto, considerado marco regulatório do setor, a atividade 
pode ser exercida pessoa física ou jurídica mediante registro 
específico na Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). 
 
Leia mais 

01/11/2016 
 Notificação por aplicativo que dá desconto em multas já está 
em vigor 
 
Desde o dia 1º os motoristas poderão aderir ao sistema de 
notificação de multas pelo celular. Mas a ferramenta estará 
disponível, inicialmente, apenas para quem utiliza 
smartphones: A ferramenta será apresentada e detalhada pelo 
Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) 
 
Leia mais 

01/11/2016 
 Sobre a responsabilidade do transportador rodoviário de 
cargas                                 
 
É importante deixar claro de antemão que o transporte de 
cargas pelo sistema rodoviário é disciplinado pela Lei nº 
11.442, de 5 de janeiro de 2007. 
Essa lei prevê regras que dizem respeito à responsabilidade 
do transportador pela carga. 
 
Leia mais 

03/11/2016 
Banco Central define condições às operações de 
refinanciamentos do TRC feitas até 31/12/2015 
 
O Banco Central do Brasil publicou a Resolução nº 4.530, de 
27 de outubro de 2016, que estabelece as condições 
necessárias às operações de refinanciamentos destinados à 
aquisição e ao arrendamento mercantil de caminhões, chassis, 
caminhões-tratores, carretas, cavalos mecânicos, reboques, 
semirreboques, incluídos os tipo dolly, tanques e afins... 
Leia mais 

28/11/2016  
ANTT publica deliberação a respeito da identificação eletrônica 

 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
publicou no Diário Oficial da União do dia 28 a Deliberação nº 
302/2016 e seu anexo, que tratam dos dispositivos de 
identificação eletrônica dos veículos de carga (TAG).  
 
 
 
Leia mais 

25/11/2016 
Diretrizes Socioambientais para o setor de infraestrutura de 
transportes 

 
 Os programas, planos e projetos setoriais de infraestrutura de 
transportes passam a contar com novas Diretrizes 
Socioambientais. Lançado oficialmente no dia 21 em cerimônia 
realizada no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
(MTPA),... 
 
Leia mais 
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