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Fim da carta-frete,  
uma conquista a ser valorizada

Os Transportadores Autônomos de Cargas (TAC)  
tem muito o que comemorar!

O pagamento do frete no transporte rodoviário de cargas foi 
regulamentado por intermédio do artigo 5º- A, inserido na Lei nº 
11.442/2007, que decretou o fim da carta-frete, instrumento de 
remuneração sem previsão legal que permitia a cobrança de 
ágio e a prática de venda casada, dentre outras ilegalidades, em 
prejuízo dos TACs.

Depoimento China

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras 
quis nunc mauris, ac adipiscing purus. Duis volutpat nulla auctor 
massa viverra laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Donec 
eget odio tortor, vitae commodo nisl. Aenean semper condimen-
tum ligula, nec sollicitudin justo lobortis sed. Phasellus metus dui, 
vestibulum eget sodales ac, lobortis rutrum neque. Pellentesque 
sed massa lacus. Mauris volutpat sollicitudin arcu”. 

José Araújo China da Silva
Presidente da União Nacional dos Caminhoneiros



Conheça as principais mudanças da  
nova Lei para você caminhoneiro

• AGORA É LEI. O uso da carta-frete é crime! 
Todo tranportador autônomo de cargas (TAC) deve receber 
o frete por uma forma de pagamento aprovada pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): meio eletrônico 
(exemplo, cartão de débito) ou crédito em conta de depósitos em 
instituição bancária. 

• A lei estabelece a obrigatoriedade do contrato de frete, 
que garante aos contratantes a realização do serviço e a você 
caminhoneiro o efetivo recebimento do frete conforme acordado.

• A ANTT é o orgão responsável pela fiscalização e 
cumprimento da lei, mas você também pode ajudar exigindo 
o pagamento do frete dentro de soluções aprovadas e 
denunciando irregularidades através do site www.antt.gov.br, 
opção ‘Fale Conosco’.

• O TAC que se sujeitar ao recebimento do frete, total ou 
parcial, por meio não aprovado pela ANTT, se sujeitará a multa 
de R$ 550,00 a partir de 28/10/11.

• Se o contratante insistir em pagar através de um meio não 
aprovado alerte-o que a lei proíbe o pagamento por meios não 
regulamentados, podendo ser denunciado à ANTT e receber 
multas que variam de R$ 550,00 a R$ 10.500,00.

• Você também pode denunciar o posto de combustível que 
obrigá-lo a realizar compras indesejadas para abastecer seu 
caminhão. Isto garante o respeito ao Código de Defesa do 
Consumidor.

• A Lei exige que o pedágio seja pago separadamente do valor 
do frete.

• Caso a empresa não forneça o Contrato de Transporte, 
certifique-se de que em algum dos documentos relativos ao frete 
constem as seguintes informações exigidas pela ANTT:

• Forma de pagamento do frete (parcela única, parcelado, 
valor das parcelas, na origem ou destino e datas previstas 
para efetivação dos pagamentos);

• As possíveis causas de cancelamento do contrato; 

• As penalidades aplicáveis em caso de descumprimento 
contratual (de ambas as partes);

• O Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), 
fornecido pela ANTT;

• Em se tratando de pagamento de frete por meio de conta 
de depósitos, além do registro das informações anteriores, 
o contratante deverá informar também o número da 
instituição bancária, da agência e da conta-corrente.   



Quais os benefícios desta vitória?

• Liberdade para escolher 
tanto o posto de combustível, 
pagando preço à vista, quanto 
o estabelecimento comercial de 
sua preferência.

• Maior segurança, pois os 
meios de pagamento aprovados 
pemitem que o caminhoneiro 
viaje apenas com o dinheiro 
necessário em mãos. 

• Comprovação de renda 
e acesso a programas de 
financiamento para a troca 
de caminhão, pela utilização 
dos registros dos meios de 
pagamento aprovados.

• A Lei estabelece que os serviços abaixo sejam disponibiliza-
dos gratuitamente:

• Emissão ou fornecimento da primeira via do cartão de 
débito caso este seja o meio de pagamento; 

• A primeira via de um cartão adicional para dependente.

•  Consulta de saldo ou extrato sem impressão; 

•  Um extrato mensal impresso das movimentações.

•  Um extrato anual de créditos, consolidado mês a mês; 

•  Recebimento dos valores 
do frete; 

•  Gastos realizados 
em estabelecimentos 
comerciais, por meio do 
cartão.

•  Transferência quinzenal 
de valores para a conta de 
depósito de titularidade do 
caminhoneiro.

• A Lei não obriga a abertura de conta em banco, pois você 
pode beneficiar-se de sistemas de pagamento já existentes.

• O contratante pode 
indicar uma rede de postos 
para o abastecimento, 
mas deve desvincular o 
abastecimento do recebimento 
do frete, garantindo a liberdade 
de escolha do caminhoneiro 
e respeitando o Código de 
Defesa do Consumidor.



Como valorizar a conquista e  
fazer valer seus direitos?

• A partir de agora todos os caminhoneiros autônomos  
precisam ter o Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Carga (RNTRC), pois sem ele não será possível 
receber o frete por um meio aprovado. 

Para isto, basta procurar o seu sindicato ou acessar o site 
http://rn3.antt.gov.br/  e consultar a relação dos postos de 
cadastramento e os documentos necessários para se cadastrar. 
Lembre-se: O RNTRC deve ser  renovado a cada 05 anos.

• Exija o contrato de frete de acordo com a lei no momento da 
contratação, o qual estabelece as condições do serviço, como 
datas e prazos para pagamento do frete, pedágio, despesas e 
combustível.

• Cumpra o contrato de frete realizando a correta entrega da 
carga em seu destino.

• Denuncie à ANTT qualquer irregularidade no recebimento de 
seu frete.

Glossário 

Contratado: 

• Transportador autônomo de cargas (TAC);

• Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) que 
possuam em sua frota até 03 veículos;

Contratantes:

• Toda e qualquer empresa (embarcador e tranportador) que 
contratar caminhoneiros autônomos;

Administradoras de Meios de Pagamento: 

Empresas responsáveis por fazer valer uma série de medidas 
que visam a proteção do TAC. 

A ANTT delegou à Administradora de Meios de Pagamento 
de Frete a intermediação do contrato de trabalho e a 
responsabilidade pela validação, controle e reporte de toda a 
informação exigida pela lei. 

Em resumo, a administradora deve: 

• Receber as informações do transporte a ser realizado; 

•  Conferir o RNTRC do contratado junto à ANTT;

• Fornecer o Código Identificador da Operação de Transporte 
(CIOT) referente à viagem;

•  Emitir ou conferir o Contrato de Transporte e zelar pelo seu 
cumprimento;

•  Disponibilizar ao contratante relatórios contendo os CIOTs e 



ao contratado extratos referentes aos créditos efetuados;

•  Promover a aceitação dos meios de pagamento de frete em 
estabelecimentos comerciais;

•  Suspender o uso do meio de pagamento sempre que 
identificar indícios de uso irregular ou fraude e denunciar à ANTT 
da ocorrência.

Foi publicada no Diário Oficial da União de 21 de julho de 2011 a 
aprovação pela ANTT das quatro primeiras empresas habilitadas 
para atuar como Administradoras de Meios de Pagamento de 
Frete: GPS Logística (Pamcary), Roadcard, Rodocred e Repom.



Realização

Apoio


