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INTRODUÇÃO

A Resolução ANTT nº. 5.898, de 14 de julho de 2020, trouxe nova possibilidade de confirmação
da propriedade dos veículos a serem cadastradas no RNTRC por meio de consulta ao banco de
dados do DENATRAN.
"Art. 14. Comprovar-se-á a propriedade de veículo automotor de carga e de implemento
rodoviário com a apresentação do Certificado de Registro de Veículo no Registro Nacional de
Veículos Automotores - RENAVAM ou em consulta a bancos de dados pela ANTT.
Parágrafo único. Caso o transportador não seja o proprietário, a regularidade da posse do
veículo automotor de carga e de implemento rodoviário deverá ser comprovada mediante a
anotação de contrato de comodato, aluguel, arrendamento ou afins junto ao RENAVAM ou por
outro meio eletrônico hábil disponibilizado pela ANTT."
Assim, o transportador remunerado de cargas poderá comprovar a posse de um veículo
arrendado por meio de cadastro de contrato de arrendamento realizado no sistema RNTRC
Digital, diretamente pelo proprietário do veículo, conforme consta no CRLV.
O RNTRC Digital possui um módulo chamado “ARRENDAMENTO”, pelo qual é possível realizar
o cadastro de inclusão de um contrato de arrendamento, além de consultar e excluir um
contrato que queira encerrar.
É importante ressaltar que a inclusão de um veículo arrendado na frota do transportador
arrendatário apenas será realizada se no sistema RNTRC Digital houver um contrato de
arrendamento cadastrado previamente.
Veja no passo-a-passo a seguir como incluir, excluir e consultar um contrato de arrendamento
de veículo de sua propriedade.

INCLUIR CONTRATO DE ARRENDAMENTO
Acessar o sistema RNTRC DIGITAL pelo link:
https://rntrcdigital.antt.gov.br/
1. Na página inicial clique no menu “Arrendamento”
2. Escolher o botão “Contratos Ativos”
3. No canto da tela, clicar no botão “Novo”

4. Preencha os dados solicitados

a. Primeiro preencha com os dados do Arrendante (proprietário do veículo) e do
veículo e escolha “Verificar”

ATENÇÃO!

O veículo deve ser de propriedade do arrendante, conforme CVRL.
b. Depois preencha com os dados do transportador para quem irá arrendar o
veículo (arrendatário) e coloque a data de validade do contrato de
arrendamento.
Não esqueça de marcar as “Declarações”!

5. Escolha o botão “Salvar”
Seu contrato de arrendamento está cadastrado!
A partir desse momento, o transportador que arrendou o veículo poderá incluí-lo na frota.
ATENÇÃO!

Não é permitido realizar mais de um arrendamento para o mesmo veículo! Caso queira
arrendar o veículo para outra pessoa, é necessário excluir o contrato existente (EXCLUIR
CONTRATO DE ARRENDAMENTO) e depois cadastrar um novo contrato.

DETALHAR CONTRATO DE ARRENDAMENTO
Acessar o sistema RNTRC DIGITAL pelo link:
https://rntrcdigital.antt.gov.br/
1. Na página inicial clique no menu “Arrendamento”
2. Escolher o botão “Contratos Ativos”
O sistema irá exibir uma lista com os contratos que estão ativos
Para detalhar o contrato, basta clicar no ícone com a “lupa”

O sistema exibirá a tela com os dados do contrato detalhados.
Caso queira, poderá imprimir a tela.

EXCLUIR CONTRATO DE ARRENDAMENTO
Acessar o sistema RNTRC DIGITAL pelo link:
https://rntrcdigital.antt.gov.br/
1. Na página inicial clique no menu “Arrendamento”
2. Escolher o botão “Contratos Ativos”
O sistema irá exibir uma lista com os contratos que estão ativos.
Para excluir o contrato, basta clicar no ícone com a “lixeira”

O sistema exibirá a tela para confirmação da exclusão.

ATENÇÃO!

A exclusão do contrato apenas será realizada se o veículo não estiver na frota do
arrendatário do contrato, ou seja, se o veículo estiver cadastrado na frota do arrendatário,
deverá ser realizada a exclusão do veículo primeiro.

CONSULTAR CONTRATO DE ARRENDAMENTO
Acessar o sistema RNTRC DIGITAL pelo link:
https://rntrcdigital.antt.gov.br/
1. Na página inicial clique no menu “Arrendamento”
2. Escolher o botão “Consultar Contratos de Arrendamento”

A consulta poderá ser feita de duas formas: por arrendante e por veículo.
Por arrendante:
a.
b.
c.
d.

Escolha a opção “Por arrendante”
Preencha os dados
Escolha “Consultar”
A lista de contratos de arrendamentos aparecerá abaixo.

Por veículo:
a.
b.
c.
d.

Escolha a opção “Por Placa”
Preencha os dados
Escolha “Consultar”
A lista de contratos de arrendamentos aparecerá abaixo.

