
RESOLUÇÃO Nº 4.799 DE 27/07/2015

Regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no 

Registro Nacional de Transportadores de cargas - RNTRC



Requisitos para manutenção do cadastro no RNTRC

• Possuir Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas -CNPJ ativo;

• Estar constituída como pessoa jurídica, por qualquer forma prevista em Lei, 
tendo a atividade de transporte rodoviário de cargas como atividade econômica;

• Ter sócios, diretores e responsáveis legais idôneos e com CPF ativo;

• Ter Responsável Técnico idôneo e com o CPF ativo com, pelo menos, 3 anos na • Ter Responsável Técnico idôneo e com o CPF ativo com, pelo menos, 3 anos na 
atividade, ou aprovação em curso específico;

• Estar em dia com sua contribuição sindical do exercício de 2015, 

• Ser proprietário ou arrendatário de, no mínimo, um veículo automotor de carga 
categoria aluguel na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN.
• Informar e manter atualizado o e-mail do responsável técnico  e operadores.



CALENDÁRIO PARA RECADASTRAMENTO



Do Responsável Técnico (RT) – Resolução 4799/15

Art. 15. Os transportadores das categorias ETC e CTC deverão 
possuir um Responsável Técnico, o qual responderá pelo 
cumprimento das normas que disciplinam a atividade de 
transporte perante os seus clientes, terceiros e órgãos públicos. 
§ 1º O Responsável Técnico responde solidariamente com a ETC ou 
CTC pela adequação e manutenção de veículos, equipamentos e CTC pela adequação e manutenção de veículos, equipamentos e 
instalações, bem como pela qualificação e treinamento profissional 
de seus empregados e prestadores de serviço. 
§ 2º No caso de substituição do Responsável Técnico, a ETC ou a 
CTC fica obrigada a informar à ANTT, conforme disposto no art. 12 
desta Resolução. 



Curso Conhecimento específico – Responsável Técnico

• O Transporte Rodoviário de Cargas

• Tipos de Cargas e Veículos

• Noções e Atividades da Logística e do Transporte de Cargas

• Legislação Específica do Transporte de Cargas

• Procedimentos Operacionais do Transporte de Cargas

Obs: Curso ministrado a distância pelo SEST/SENAT, com prova presencial em uma 

das unidades A – B – C. Para Joinville e região SEST/SENAT – Blumenau.

Acessar: http://ead.sestsenat.org.br/cursos-disponiveis/cursos-regulamentados/88-

cursos/regulamentados/139-responsavel-tecnico-rt



Da identificação visual e eletrônica dos veículos: 

• É obrigatória a identificação visual e eletrônica de todos os 
veículos automotores de carga e implementos rodoviários 
cadastrados no RNTRC, na forma estabelecida pela ANTT;
• É de responsabilidade do transportador a aquisição do adesivo 
para identificação visual dos veículos automotores de carga e para identificação visual dos veículos automotores de carga e 
implementos rodoviários;
• É obrigatória a identificação eletrônica do veículo automotor de 
carga inscrito no RNTRC, mediante a instalação de Dispositivo de 
Identificação Eletrônica (TAG) (RT) . 



Cabe ao transportador:

• Adquirir o Dispositivo de Identificação Eletrônica, que é único 
e exclusivo por veículo automotor de carga;

• Providenciar a instalação do Dispositivo de Identificação 
Eletrônica (RT) ;

Garantir a manutenção do Dispositivo de Identificação • Garantir a manutenção do Dispositivo de Identificação 
Eletrônica, assegurando sua inviolabilidade e adequado 
funcionamento (RT) ; 

• Substituir, imediatamente, o Dispositivo de Identificação 
Eletrônica, em caso de inutilização, seja qual for o motivo (RT) . 



Identificação eletrônica do veículo automotor de carga – TAG

• O TAG utilizará um chip fabricado pela CEITEC e com fornecimento controlado • O TAG utilizará um chip fabricado pela CEITEC e com fornecimento controlado 
pela ANTT.

• A ANTT somente permitirá fornecedores de TAG habilitados pelo DENATRAN 
para este fim.

• Atualmente existem 2 fabricantes aptos: Autofind (Intel), Seagull

• O TAG pertence ao veículo ao efetuar uma movimentação de frota, não será 
necessário substituir o TAG 



Fiscalização Eletrônica 

• Como o uso do TAG, a fiscalização ganha novo formato;

• Pontos de Fiscalização Eletrônicos;

• Locais para identificação do veículo - leitura do TAG e OCR da placa do veículo;

•Validação eletrônica da regularidade da operação de transporte, a partir da leitura 
do TAG, sem a parada total do veículo;

• Verificação do RNTRC / MDF-e / CIOT / Vale Pedágio / CT-e;• Verificação do RNTRC / MDF-e / CIOT / Vale Pedágio / CT-e;

• Validação do TAG;

•Sistema de rastreamento com o objetivo de coibir o roubo de cargas;

•Agilidade nos Postos Fiscais;

•Acesso facilitado em Portos como ferramenta para auxiliar a redução das filas.



CALENDÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO TAG



Principais mudanças na Resolução para ETC

• Classificação dos veículos da frota do transportador em:
Veículo automotor de carga: Equipamento autopropelido (que possui seu próprio 

meio de tração); 

Implemento rodoviário: Veículo Rebocado acoplável a um veículo de tração ou 

equipamento veicular complemento de veículo automotor incompleto.

• Forma de comprovação, por certificado, de experiência de Responsável Técnico, • Forma de comprovação, por certificado, de experiência de Responsável Técnico, 
aprovação no curso específico com a possibilidade de fazê-lo à distância 
(internet), prova final será feita de forma presencial em unidade SEST/SENAT;
• Forma de comprovação de posse ou propriedade de veículo -contrato de 
comodato, aluguel, arrendamento e afins, devidamente anotado junto ao 
Registro Nacional de Veículos Automotores –RENAVAM;
• identificação eletrônica dos veículos por meio de TAG. 



ATENÇÃO

As empresas que tenham registrado em seu nome veículo 
que tenha sido feito arrendamento mercantil, ou contrato 
de comodato que na época da inclusão no registro RNTRC 
não constasse essa informação no Certificado do Veículo, 
terão de fazê-lo para regularizar a situação. terão de fazê-lo para regularizar a situação. 



O processo de instalação e 
ativação dos TAGs será feito via 
aplicativo mobile disponibilizado 

às ETCs. Haverá o reconhecimento 

do veículo e a associação do TAG e do veículo e a associação do TAG e 

adesivos. (RT) 



Nova Identificação Veicular – Adesivo

O novo Adesivo especificado pela ANTT terá numeração única, pré-impressa O novo Adesivo especificado pela ANTT terá numeração única, pré-impressa 
e controlada pela Agência. 
• QR-Code será lido pelos tablets da fiscalização. 
• Adesivo será fornecido aos pares e associado a cada veículo. 
• Ao efetuar uma movimentação de frota, não será mais necessário substituir 
o par de adesivos. 
• Devido às suas características, apenas as gráficas de material de segurança 
estarão aptas a atender a demanda. 
• O verso recebe instruções de fixação e conservação. 



TABELA DE PREÇOS ETIQUETAS

VEÍCULO VALOR R$

ASSOCIADO – TRATOR 116,00

ASSOCIADO – REBOQUE 91,00

NÃO ASSOCIADO – TRATOR 131,00

NÃO ASSOCIADO - REBOQUE 106,00



Novo modelo de certificado do RNTRC



SITCARGA –APP Mobile



CONSTITUEM INFRAÇÕES 

I - o transportador, inscrito ou não no RNTRC, evadir, obstruir ou, de qualquer 
forma, dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas: multa de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

II - o contratante contratar o transporte rodoviário remunerado de cargas de 
transportador sem inscrição no RNTRC ou com inscrição vencida, suspensa ou 
cancelada: multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (RT) ; 

III - o embarcador ou destinatário deixar de fornecer documento comprobatório III - o embarcador ou destinatário deixar de fornecer documento comprobatório 
do horário de chegada e saída do transportador nas dependências da origem ou 
do destino da carga ou apresentar informação em desacordo com o art. 32: multa 
de 5% sobre o valor da carga, limitada ao mínimo de R$550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais) e máximo de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) (RT); 

IV - o embarcador ou destinatário emitir o documento obrigatório definido no art. 
32 desta Resolução para fins de transporte rodoviário de cargas por conta de 
terceiro e mediante remuneração  em desacordo ao regulamentado: multa de R$ 
550,00 (quinhentos e cinquenta reais) (RT) ;



O Transportador Rodoviário de Carga: 

a) deixar de atualizar as informações cadastrais: multa de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais) e suspensão do registro até a regularização (RT) ; 

b) apresentar informação falsa para inscrição no RNTRC: multa de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), cancelamento do RNTRC e impedimento de obter um novo registro pelo prazo de 2 
(dois) anos; 

c) impedir, obstruir ou, de qualquer forma, dificultar o acesso às dependências, às c) impedir, obstruir ou, de qualquer forma, dificultar o acesso às dependências, às 
informações e aos documentos solicitados pela fiscalização: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) e suspensão do RNTRC até cessar a ação; 

d) mantiver veículo automotor de carga ou implemento rodoviário cadastrado no RNTRC 
com identificação visual falsa ou adulterada: multa de R$ 3.000,00 (três mil reais); 

VI - o TRC mantiver veículo automotor de carga cadastrado no RNTRC (RT) : 
a) sem o Dispositivo de Identificação Eletrônica no veículo automotor de carga ou em 

desacordo com o regulamentado: multa de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); 

b) b) com Dispositivo de Identificação Eletrônica de outro veículo automotor de carga: 
multa de R$ 3.000,00 (três mil reais); 



c) com o Dispositivo de Identificação Eletrônica fraudado, violado ou adulterado: 
multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) (RT) ; 

d) com qualquer dispositivo que impeça a correta leitura do sinal gerado pelo 
Dispositivo de Identificação Eletrônica: multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 
suspensão do registro do transportador até regularização. 

VII - o transportador inscrito ou não no RNTRC efetuar transporte rodoviário de VII - o transportador inscrito ou não no RNTRC efetuar transporte rodoviário de 
carga por conta de terceiro e mediante remuneração em veículo de categoria 
“particular”: multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 

VIII - o TRC efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e 
mediante remuneração: 
a) sem portar o documento obrigatório de que trata o art. 22 desta Resolução 
(MDF-e) ou não apresentar Nota Fiscal de que trata o art. 32 (COMPROV. 
HORÁRIO): multa de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) (RT) ; 



b) sem indicar o número da apólice do seguro contra perdas ou danos causados 
à carga, acompanhada da identificação da seguradora na documentação que 
acoberta a operação de transporte: multa de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta
reais) (RT) ; 
c) em veículo automotor de carga ou implemento rodoviário não cadastrado na 
frota do transportador rodoviário remunerado de cargas inscrito no RNTRC: 
multa de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (RT) ; 
d) com o registro no RNTRC suspenso ou vencido: multa de R$ 1.000,00 (mil d) com o registro no RNTRC suspenso ou vencido: multa de R$ 1.000,00 (mil 
reais) (RT) ; 
e) sem estar inscrito no RNTRC: multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 
f) sem contratar o seguro contra perdas ou danos causados à carga ou 
empreender viagem com apólice em situação irregular: multa de R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais); 
g) com o registro cancelado no RNTRC: multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
h) para fins de consecução de atividade tipificada como crime: multa de R$ 
3.000,00 (três mil reais), cancelamento do RNTRC e impedimento de obter 
registro pelo prazo de até 2 (dois) anos. 



§ 1º O TRC será advertido por escrito para substituição, no prazo de 15 
(quinze) dias, do Dispositivo de Identificação Eletrônica inoperante, quando 
identificadas as situações descritas na alínea “a” do inciso VI deste artigo. 

§ 2º Em caso de descumprimento do prazo do § 1º deste artigo, aplicar-se-á 
a multa prevista na alínea “a” do no inciso VI deste artigo. 

§ 3º O transportador que deixar de indicar o real infrator, quando for o caso § 3º O transportador que deixar de indicar o real infrator, quando for o caso 
e instado a fazê-lo, assumirá a responsabilidade pelo pagamento do valor 
integral da multa aplicada. 



Art. 37. O RNTRC do TRC será cancelado nos seguintes casos: 

I - a pedido do próprio transportador; 

II - de forma compulsória, em caso de óbito do TAC ou encerramento da pessoa 
jurídica, referente à ETC ou CTC, 

III - em virtude de decisão definitiva em processo administrativo. 

Art. 38. Sem prejuízo dos documentos requeridos por normas específicas, é Art. 38. Sem prejuízo dos documentos requeridos por normas específicas, é 
obrigatória a apresentação à fiscalização, pelo transportador ou motorista, do 
documento que caracteriza a operação de transporte. 

Art. 39. O fiscal poderá reter, mediante Termo de Retenção, os documentos 
necessários à comprovação da infração. 

Art. 40. A fiscalização poderá ocorrer nas dependências do TRC e serão 
verificados, além dos documentos que caracterizam as operações de transporte, 
outros documentos que se façam necessários para a efetiva averiguação da 
regularidade do RNTRC. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Transportadores com mais de um veículo, terão o vencimento de seu registro 
determinado pelo menor final de placa, de um veículo automotor, existente na 
sua frota.
• Antes de contratar PJ ou TAC verificar sua situação no RNTRC, através de 
consulta ao site da ANTT . www.antt.gov.br. 

• Definir mais de um responsável pela validação das etiquetas e TAGs além do 
Responsável Técnico.

• Não serão feitas inclusões de veículo através de e-mail. Somente de forma 
presencial.presencial.

• Emitir procuração para o responsável pelo recadastramento, assinado por 
representante legal da empresa que conste no contrato social.

• Manter atualizado o e-mail do RT e assessores.

• Empresas associadas que não tenham matriz dentro de nossa base territorial
Joinville, Barra do Sul, Barra Velha, Araquari, Itapoá, Garuva, São João do 
Itaperiú – deverão fazer o recadastramento no sindicato correspondente.

• A partir de 01/12/2015, o SETRACAJO não fará nenhuma operação para 
autônomos.



IMPORTANTE

A empresa deve definir um funcionário com 

atribuição específica de Responsável Técnico.atribuição específica de Responsável Técnico.



SINDICATO DOS AUTÔNOMOS SC POSTO ATENDIMENTO

Av. Mississipi, 371 (Coopercargo)

Horst Schonau

Telefone: 2105-1809 / 9136-6272

Obs: Fará recadastramento para todos os autônomos do Estado.





Dúvidas enviar e-mail para:

luiz@setracajo.com.br

liliane@setracajo.com.brliliane@setracajo.com.br

FIM



Resolução nº 4.675, de 17 de abril de 2015 - ANTT

"Art. 31-A O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer 
ao transportador documento hábil a comprovar os horários de chegada e 
saída do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos. 
§1º O documento comprobatório dos horários de chegada e saída dos veículos 
deverá ser entregue ao transportador imediatamente após o apontamento 
dos horários. 
§2º No documento comprobatório deverá constar, no mínimo:
I - data e horário de chegada e da saída do veículo automotor de cargas no 
§2º No documento comprobatório deverá constar, no mínimo:
I - data e horário de chegada e da saída do veículo automotor de cargas no 
endereço do respectivo estabelecimento; 
II - placa do veículo automotor de carga utilizado na operação de transporte; 
III - CPF ou CNPJ, nome e assinatura do embarcador e do destinatário; 
IV - CPF ou CNPJ, número do RNTRC e nome e assinatura do transportador; 
V - nome, CPF e assinatura do motorista; 
VI - endereço do local onde o transportador ou motorista recebeu ou 
entregou a carga; e 
VII- identificação do Documento Fiscal referente à operação de transporte.



§3º Os documentos comprobatórios dos horários de chegada e da saída 
dos veículos, bem como os documentos fiscais referentes à operação de 
transporte, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de um ano, contado 
a partir da data da sua emissão, para fins de fiscalização. 
§”4º A não apresentação do documento fiscal referente à operação de 
transporte, quando da fiscalização referente ao cumprimento do disposto 
neste artigo, ocasionará multa no valor máximo previsto nesta resolução.” 


