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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes a serem observadas 
pelas entidades com as quais a ANTT possui Acordos de Cooperação Técnica para a execução de 
atividades de inscrição e manutenção de transportadores no Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas (RNTRC), de que trata a Resolução ANTT nº 4.799/2015. 

As orientações contidas no presente documento deverão ser também observadas pelas 
entidades sindicais credenciadas pelas entidades de grau superior, nos termos da Deliberação 
ANTT nº 11/2014.  

 
Novas versões serão editadas à medida da necessidade, e o controle será feito mediante 

numeração e data de publicação.  

1. Atendimento ao Transportador 

 
Esse capítulo tem como objetivo apresentar orientações gerais a serem observadas quanto 

aos procedimentos de atendimento para cadastramento, recadastramento e manutenção dos 
transportadores remunerados de carga no RNTRC.  

  

1.1. Pontos de Atendimento  

Os Pontos de Atendimento são os locais onde os Transportadores serão atendidos para fazer 
o cadastramento, recadastramento e manutenção do cadastro no RNTRC.  

 
Cada Entidade Conveniada (*) deverá indicar os sindicatos que realizarão o atendimento aos 

transportadores, respeitadas as regras estabelecidas na Deliberação ANTT nº 11/2014, e onde 
serão os Pontos de Atendimento de cada Sindicado ou Federação. Somente serão aceitas 
indicações de entidades sindicais ativas no Ministério do Trabalho e Emprego, com mandato da 
diretoria vigente e com alvará emitido pela prefeitura em nome do sindicato.  

 
Cada Sindicato ou Federação pode ter mais de um Ponto de Atendimento, dentro dos 

municípios que fazem parte de sua base territorial.  
 
O Ponto de Atendimento deve ter alvará ou em nome do sindicato, ou em nome do 

proprietário do imóvel com quem o sindicato apresentasse documento que justifique casse a 
ocupação do imóvel (contrato de locação, comodato, cessão, etc.). Caso não seja possível 
obtenção do alvará submeter pedido para análise da ANTT pelo e-mail rntrc@antt.gov.br.  

 
Cada Ponto de Atendimento autorizado pela ANTT receberá um número de identificação 

que será apresentado no banner de divulgação no local de atendimento cujo modelo encontra-se 
em ANEXO.  

 
(*) Considera-se Entidade Conveniada as entidades que atuam em cooperação com a ANTT por meio de Acordos de 

Cooperação Técnica.  

 

1.2. Identidade Visual dos Pontos de Atendimento 

 

mailto:rntrc@antt.gov.br
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Os Pontos de Atendimento do RNTRC devem ser identificado com o banner ilustrado e 
especificado em ANEXO. Nenhum outro material de divulgação que induza o Transportador ou a 
sociedade à ideia de que há presença da ANTT no local é autorizado 

O Banner deve ser afixado dentro do Ponto de Atendimento em local visível.  
  

1.3. Serviços realizados nos Pontos de Atendimento  

Os serviços que devem ser realizados nos Pontos de Atendimento são: 
 Cadastramento de novos Transportadores; 
 Recadastramento de Transportadores; 
 Alteração de dados do Transportador; 
 Modificação da Frota de um Transportador para outro; 
 Reimpressão do Certificado do RNTRC; 
 Comunicado de Extravio de Adesivo; 
 Consulta.  

 
Os serviços que não podem ser realizados nos Pontos de Atendimento são: 

 Alteração de Domicílio do Transportador, que deve ser alterado junto ao Detran. 
 Cancelamento e Reativação de Registro, que deve ser solicitado a ANTT por 

correspondência ou por e-mail conforme instrução no site da ANTT.  

1.3.1. Cadastramento e Recadastramento 

Antes de dar início ao procedimento de cadastramento ou recadastramento, o operador do Ponto 
de Atendimento deve fazer a conferência da documentação apresentada com o fim de confirmar 
o atendimento de todos os requisitos exigidos pelo Resolução ANTT nº 4.799/2015. 
 
As procurações citadas no Guia do Transportador para representação legal são procurações simples 
(instrumento particular), com firma do transportador titular do RNTRC reconhecida. O 
reconhecimento de firma poderá ser dispensado quando a procuração vir acompanhada de cópia 
autenticada de documento de identidade, devendo a assinatura da procuração ser idêntica à do 
documento apresentado. 
 
Algumas informações devem ser checadas para que seja realizado o cadastramento ou 
recadastramento.  
 
a) Contatos do Transportador  
Para Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC e Cooperativa de Transporte de Cargas - 
CTC é obrigatório o cadastramento de um telefone e um e-mail para finalização do cadastro. Para 
o Transportador Autônomo - TAC é obrigatório o cadastramento de um telefone, preferencialmente 
móvel, para finalização do cadastro.  
 
O TAC, complementarmente ao cadastro do endereço de domicílio, pode cadastrar um endereço 
para recebimento de correspondências.  
 
 
b) Domicílio do Transportador  
O domicílio do Transportador é uma informação importante, pois, é a partir dela que se identificará 
qual a Entidade que poderá fazer o seu atendimento.  
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O domicílio do transportador que será cadastrado no sistema serão os endereços cadastrados no 
Denatran e na Receita. Durante o recadastramento não haverá troca de domicílio. O 
domicílio não é um campo passível de alteração pelas Entidades Conveniadas. 
 

Para aquele que não tem cadastro na ANTT, será feito o cadastro com o endereço informado pelo 
próprio transportador ou procurador, mediante comprovante, tais como conta de água ou energia.  
 
Para os novos TAC’s será utilizado o endereço fornecido no momento realização da prova no 
SEST/SENAT. 
 
b) CPF e CNPJ ativos 
Os atendentes dos Postos deverão verificar no site da Receita Federal se o CPF e CNPJ informados 
estão ativos, já que o sistema não faz essa conferencia. Para saber se o CPF está ativo, deve ser 
consultado em http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp. 
Para saber se o CNPJ está ativo, deve ser consultado em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp  
 
c) Cadastro de Empresas com Filiais 
O cadastro no RNTRC de ETC é feito sempre em nome da matriz. É recomendável informar as 
filiais existentes, ficando estas vinculadas ao cadastro da matriz e utilizando o mesmo número de 
RNTRC.  
 
d) Contribuição Sindical 
O transportador deve apresentar comprovante de pagamento da contribuição sindical. Não serão 
cobradas do Transportador as contribuições dos exercícios anteriores. 
 
Na guia de contribuição sindical e no código de barras deverá constar o CNPJ/CPF do 
Transportador, no caso de ETC e CTC, deve constar o CNPJ da matriz.  
 
A ETC optante do SIMPLES nacional está isenta de recolher a contribuição sindical.  
 
e) Curso ou Experiência para Responsável Técnico e TAC 
Caso o Responsável Técnico ou o TAC já esteja cadastrado no sistema, não há necessidade de 
comprovação de aprovação em curso específico.  
 
O sistema fará a consulta na base de dados do SEST/SENAT para saber se o Responsável Técnico 
ou TAC foi aprovado na prova do SEST/SENAT. Nos casos de não encontrar a informação na base 
de dados do SEST/SENAT, o Responsável Técnico ou TAC não poderá ser cadastrado.   
 
Temporariamente, por força de liminar concedida será admitida a comprovação de experiência dos 
transportadores que concluíram curso específico ministrado pelas empresas VIVALI – EDITORA 
ELETRÔNICA LTDA, ESTRADA FÁCIL ESCOLA E EDITORA ELETRÔNICA e Instituto de 
Desenvolvimento, Legalização e Qualificação Profissional dos Sistema de Trânsito, Transporte 
Rodoviário de Cargas e de Passageiros – IDTRANSP. 
 
Tanto as aprovações na prova eletrônica quanto as conclusões dos cursos deverão ser verificadas 
no sistema da ANTT que receberá as informações diretamente das escolas.  
 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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f) Veículos 
O documento que deve ser apresentado para cadastramento de veículos é o CRLV. Não são aceitos 
como documento do veículo CRV, nem contrato de compra e venda. 
 
Inicialmente deve ser verificado o exercício vigente: ano em curso ou ano anterior e se o veículo 
é de categoria ALUGUEL. Deve-se verificar ainda se o proprietário ou arrendatário do veículo é o 
Transportador (TAC, ETC ou CTC) ou o cooperado (no caso de CTC). Caso o veículo possua 
coproprietários, é necessário que somente um deles esteja na posse do veículo.  
 
No caso de veículos objeto de leasing, deve aparecer no campo proprietário do CRLV, o nome da 
entidade financeira e no campo de observações, o nome do possuidor do veículo.  
 
Em todos os casos a comprovação de propriedade ou posse do veículo automotor de carga e de 
implemento rodoviário quando o Transportador ou cooperado estiver no exercício, pleno ou não, 
de alguns poderes inerentes a propriedade do veículo, estabelecidos em contrato de comodato, 
aluguel, arrendamento e afins, devem estar anotados junto ao RENAVAM – Registro Nacional de 
Veículos Automotores, nos termos do art. 14 da Resolução ANTT nº 4.799/2015.  
 
Destaque-se que a posse, sob qualquer titularidade tais como comodato, fiel depositário, tutela, 
curatela e outras, deverão ser anotadas no documento do veículo pelo DETRAN do estado de 
domicílio do veículo. Esta regra será aplicada para todo e qualquer veículo registrado no RNTRC, 
seja para o transporte nacional ou internacional.  
 
É de responsabilidade da entidade conveniente a guarda da cópia simples do documento CRLV no 
seu sistema de cadastro. 
 
Além das informações que constam no CRLV do veículo, o transportador deve declarar a tara do 
veículo ao cadastrar o veículo. É da inteira responsabilidade do transportador o valor declarado, 
ficando o mesmo ciente das consequências de prestar informação inverídica.  
 

g) TAC-Auxiliar 
O TAC pode cadastrar até dois TAC-Auxiliares vinculados ao seu Registro. Para cadastrar um TAC-
Auxiliar, é necessário que ele tenha CPF ativo e apresente CNH (Carteira Nacional de Habilitação) 
válida. O TAC-auxiliar pode ser vinculado a mais de um TAC e não é vinculado a nenhum veículo 
específico.  
 
h) Cadastro de CTC 
Para que as CTC possam ser cadastradas, é necessário ter registro na Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB) ou na entidade estadual, se houver.  
 
Deve comprovar possuir, por meio do Ato Constitutivo, no mínimo 20 cooperados, por meio da 
ficha matrícula prevista na legislação específica e/ou pela certidão de sócio. 
 
Deve comprovar a propriedade ou a posse de pelo menos um veículo automotor em nome de cada 
um dos seus cooperados. 
 
A cooperativa também pode incluir veículos de posse ou propriedade da Cooperativa após a 
comprovação de posse ou propriedade de pelo menos um veículo automotor de carga de cada um 
dos cooperados. 



 

7 

 
i) Atividade Econômica das Empresas e das Cooperativas 
Outro requisito para cadastro de ETC e CTC é que essas tenham o transporte rodoviário de cargas 
como atividade econômica, que pode ser verificado na mesma consulta ao Comprovante de 
Inscrição e de Situação Cadastral no endereço eletrônico 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp).  
 
Para isso a ETC e CTC deve apresentar no campo na atividade econômica principal ou secundária 
do Comprovante um dos seguintes códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 
CNAE  
 
 
 
 
 
 

CNAE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

2910-7/01 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

2920-4/01 Fabricação de caminhões e ônibus 

2930-1/01 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 

4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados 

4930-2/01 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipal 

4930-2/02 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças 

5229-0/02 Serviços de reboque de veículos 

5250-8/05 Operador de transporte multimodal – OTM 

7719-5/99 
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem 
condutor 

8012-9/00 Atividades de transporte de valores 

 

1.3.2. Alteração de Dados do Transportador 

A alteração de dados do transportador, tais como, telefones, e-mails, endereços de 
correspondência, responsável técnico, TAC-auxiliar e veículos, devem ser realizadas nos mesmos 
Pontos de Atendimento indicados para cadastramento e recadastramento, ou seja, deve ser um 
Ponto que atenda ao domicílio do transportador.  

1.3.3. Modificação da Frota de um Transportador para outro 

A modificação de frota consiste na exclusão de veículo de um transportador e inclusão simultânea 
para outro, pode ser realizada pelo novo proprietário (ou detentor de posse) do veículos em 
qualquer Ponto de Atendimento.  

1.3.4. Reimpressão do Certificado do RNTRC 

A reimpressão do Certificado do RNTRC podem ser realizada os em qualquer Ponto de 
Atendimento, independentemente do tipo de transportador e endereço. Na ocasião também 
poderá ser impresso o extrato da frota do requerente.  

 
Apenas o próprio transportador ou seu representante legal podem fazer essas solicitações.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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1.3.5. Reimpressão do Extrato da Frota 

A reimpressão do Extrato da Frota podem ser realizados em qualquer Ponto de Atendimento que 
atenda o tipo do transportador, independentemente do endereço.  
 
Apenas o próprio transportador ou seu representante legal podem fazer essa solicitação.  
 

1.3.6. Comunicado de Perda ou Dado do Adesivo em posse do Transportador 

O Transportador que tiver o Adesivo de Identificação Visual do seu veículo perdido ou danificado 
deverá comunicar o ocorrido a qualquer Ponto de Atendimento e adquirir outro. 
 
O Ponto de Atendimento deve repassar para a ANTT (via sistema) o código do adesivo que fora 
invalidado e o novo que o substituiu. Não haverá a reutilização de códigos em hipótese alguma. 
 

1.3.7. Cadastramento de Transportadores sem veículos 

O sistema admite a finalização de cadastros sem a inclusão de veículos. Essa funcionalidade só 
pode ser usada na situação em que o transportador comprova todos os requisitos previstos para 
inscrição e manutenção (inclusive o referente ao veículo), mas o licenciamento na categoria 
“aluguel” junto ao DETRAN depender da comprovação de que o transportador está inscrito no 
RNTRC, nos termos da Portaria DENATRAN nº 11/2006. Nesse caso, o transportador fica 
cadastrado com status “provisório” por 30 dias até que cadastre o veículo automotor de carga na 
categoria aluguel em sua frota. Após esse prazo o status do transportador passa a “suspenso”. 
 

1.4. Instalação dos Adesivo de Identificação Visual nos veículos 

O Transportador deve adquirir o Adesivo de Identificação Visual para identificação do veículo no 
ato do cadastro ou recadastro. A aquisição deve ocorrer no próprio Posto de Atendimento.  
 
Ao entregar o Adesivo de Identificação Visual ao Transportador, o atendente deve colocar no verso 
a placa do veículo para evitar que o Transportador cole o Adesivo no veículo errado. Também deve 
instruir o Transportador a retirar os Adesivos antigos e como colocar os novos.  
 
O código QR-Codes de cada Adesivo de Identificação Visual deve ser inserido no sistema e fica 
vinculado ao veículo do Transportador no momento da entrega. A instalação do Adesivo é de 
responsabilidade do próprio Transportador, conforme orientação a ser entregue no momento do 
recebimento do material.  
 

1.5. Serviço de Atendimento ao Transportador 

O Serviço de Atendimento ao Transportador (SAT), a ser disponibilizado pelas entidades 
conveniadas, por meio de telefone e correspondência eletrônica, tem o objetivo de fornecer 
informações adequadas e claras sobre os serviços que a entidade presta ao transportador, 
relacionados ao RNTRC.  

As entidades poderão disponibilizar o SAT individualmente ou conjuntamente (em consórcio), 
sendo facultada, ainda, a contratação de empresas terceirizadas. Deve ser dada ciência à ANTT a 
data de instalação do serviço e as formas de contato disponibilizadas ao Transportador, em até 

LUIZ
Realce
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cinco dias anteriores à implementação do SAT, por e-mail do endereço eletrônico 
rntrc@antt.gov.br.  

O número de contato e o endereço eletrônico do SAT atualizados deverão constar de forma clara 
e objetiva na identificação dos Pontos de Atendimento, nos documentos e materiais impressos 
entregues ao Transportador. 

A entidade conveniada não poderá restringir ou efetuar qualquer tipo de cobrança ao 
Transportador pelo atendimento através do SAT.  

O Transportador terá direito ao acesso ao conteúdo e ao histórico de suas demandas, que lhe será 
enviado, quando solicitado, no prazo máximo de 3 dias úteis, por correspondência ou por meio 
eletrônico, a critério do próprio Transportador. A entidade deve garantir que a informação solicitada 
seja encaminhada para o próprio Transportador.  

As informações solicitadas pelo Transportador serão prestadas imediatamente, e as reclamações 
relativas à prestação do serviço pela entidade deverão ser respondidas e resolvidas no prazo 
máximo de cinco dias úteis a contar do registro. Nos casos que a solicitação necessitar de parecer 
oficial da ANTT de assunto ainda não tratado em um de seus canais de comunicação, o prazo para 
de contar. As respostas das reclamações devem ser comunicadas ao reclamante de forma clara e 
objetiva e deverá abordar todos os pontos da demanda. 

Os dados pessoais do Transportador deverão ser preservados, mantidos em sigilo e utilizados 
exclusivamente para os fins do atendimento. 

 

2. Orientações Gerais para os Conveniados  

Este item tem como objetivo fornecer instruções gerais que devem ser observadas pelos 
conveniados para cadastramento e recadastramento dos Transportadores de carga.  
 

2.1. Aquisição de Adesivos 

Inicialmente, as entidades conveniadas devem solicitar para a ANTT os códigos QRcodes que serão 
impressos nos Adesivos. Conforme a especificação dos Adesivos, parte do código QRcode é 
fornecido pela ANTT (número sequencial com 9 posições). A ANTT informará a Entidade a faixa 
que será utilizado por ela. Por exemplo, a entidade A1 receberá a faixa inicial de 10.000 unidades, 
e deve usar nos seus QRcodes os números entre “000000001” e “000010000”. 
 
A ANTT fará o controle primário das faixas de números, ficando as entidades responsáveis pelo 
controle da numeração recebida, de modo a evitar a produção de mais de um par de Adesivo de 
Identificação Visual com o mesmo código. 
 
Nos casos de produção de mais de um par de Adesivo de Identificação Visual com o mesmo 
QRcode, apenas o primeiro par será validado pelo sistema na pré-vinculação ou na vinculação da 
etiqueta ao veículo.  
 

2.2. Substituição de Adesivos com problema técnico de fabricação  
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Ao se detectar problemas técnicos nos Adesivos, eles devem ser encaminhados para o fornecedor 
para substituição pela entidade que os adquiriu. Devem ser informados para a ANTT os QRcodes 
dos adesivos invalidados por meio de rotina de baixa de adesivos no sistema.   
 
Caso o problema seja detectado após a entrega ao Transportador, a entidade conveniada deverá 
entrar em contato com o Transportador e estabelecer a reposição do Adesivo sem custos ao 
Transportador.  
 

2.3. Comunicação de Extravio de Adesivos  

A entidade conveniada deve monitorar e controlar a logística de distribuição e armazenamento dos 
Adesivos. Nos casos de extravio, seja durante o transporte ou na armazenagem, a entidade deve 
comunicar o fato imediatamente à ANTT, via sistema. 
 

2.4. Sistemas de Informação e Apoio 

As entidades conveniadas possuirão sistema para cadastro dos Transportadores que serão 
repassadas ao sistema da ANTT via webservice. As especificações do sistema e regras de 
integração estão disponíveis nos documentos Requisitos do Sistema e no Manual de Integração.  
 

2.5. Monitoramento pela ANTT do Serviço Prestado pelas Entidades 

Sem prejuízo de auditorias de dados a serem realizadas anualmente pelas entidades conveniadas, 
a ANTT auditará os registros realizados pelos Pontos de Atendimento a seu critério ou quando for 
apresentada denúncia. Em caso de constatação de irregularidades, além das medidas legais 
cabíveis, a ANTT adotará sanções que, dependendo da gravidade de cada caso, poderão gerar 
suspensão temporária de atendentes (se for o caso), suspensão de autorização para 
funcionamento do Ponto de Atendimento, ou até mesmo o cancelamento em definitivo da 
prestação do serviço pela conveniada ou pela entidade sindical envolvida.  
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