


 
 

 

 

 

 
 

RESOLUÇÃO ANTT 5.862 
de 17 de Dezembro de 2019 
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Código Identificador da Operação de 
Transporte   

 

 



 
 

 

 

 

 
Art. 28 Esta Resolução entra em vigor após 30 (trinta) dias de sua 

publicação oficial. 

 

Art. 25 As IPEFs terão 15 (quinze) dias para adequar seus sistemas 

informatizados, a contar da data de entrada em vigor desta 

Resolução. 
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Órgão: Ministério da Infraestrutura/Agência Nacional de Transportes 
Terrestres/Diretoria Colegiada 

 

 



 
 

 

 

 

 
Conceitos 

- CONTRATANTE: pessoa contratualmente responsável pelo pagamento do valor do frete 

ao transportador contratado para prestação do serviço de transporte rodoviário de 

cargas, indicado no cadastramento da Operação de Transporte; 

- CONTRATADO: transportador, devidamente inscrito no Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC, que for contratado para efetuar a 

Operação de Transporte, indicado no cadastramento da Operação de Transporte; 

- SUBCONTRATANTE: o transportador ou Operador de Transporte Multimodal - OTM que 

contratar transportador para realizar a Operação de Transporte anteriormente pactuada 

entre contratante e contratado, atraindo para si a responsabilidade pelo pagamento do 

valor do frete ao subcontratado, conforme indicado no cadastramento da Operação de 

Transporte; 

 



 
 

 

 

 

Conceitos 

 

- SUBCONTRATADO: o transportador contratado pelo subcontratante para realizar a 

Operação de Transporte, conforme indicado no cadastramento da Operação de 

Transporte; 

- PROPRIETÁRIO DA CARGA: o remetente ou o destinatário da carga transportada, 

conforme informações dos respectivos documentos fiscais; 

- TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS - TAC: pessoa física que exerce, 

habitualmente, atividade profissional de transporte rodoviário remunerado de cargas, 

por sua conta e risco, como proprietária, coproprietária ou arrendatária de até três 

veículos automotores de cargas; 

 

 



 
 

 

 

 

Conceitos 

 

- TAC-EQUIPARADO: as Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas - ETCs que 

possuírem até três veículos automotores de carga em sua frota registrada no RNTRC, 

considerados na data do cadastramento do CIOT ou, na sua ausência, no início da 

viagem, e todas as Cooperativas de Transporte Rodoviário de Cargas - CTCs. 

 

- INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE FRETE - IPEF: instituição de 

pagamento, do tipo emissor de moeda eletrônica ou emissor de instrumento de 

pagamento pós-pago, legalmente estabelecida nos termos da Lei nº 12.865, de 09 de 

outubro de 2013 e demais normas do Banco Central do Brasil, e habilitada na Agência 

Nacional de Transportes Terrestres, nos termos desta Resolução; 

 

 



 
 

 

 

 

CADASTRAMENTO 

 

- O Contratante e o Subcontratante deverá fazer o cadastramento da operação de 

transporte, gerando o CIOT através da IPEF ou através dos seus sistemas com o 

sistema da ANTT (artigo 5º); 

- O cadastramento é gratuito e feito pela internet; 

- Informações obrigatórias (artigo 6º): 

I - o RNTRC e o CPF ou CNPJ do contratado e, se existir, do subcontratado; 
II - o nome, a razão ou denominação social, o CPF ou CNPJ, e o endereço do contratante e 
do destinatário da carga; 
III - o nome, a razão ou denominação social, o CPF ou CNPJ, e o endereço do 
subcontratante e do consignatário da carga, se existirem; 
IV - os endereços de origem e de destino da carga, com a distância entre esses dois 
pontos; 

 

 



 
 

 

 

 

CADASTRAMENTO 

 

- Informações obrigatórias (artigo 6º): 

V - o tipo e a quantidade da carga; 
VI - o valor do frete pago ao contratado e, se existir, ao subcontratado, com a indicação 
da forma de pagamento e do responsável pela sua liquidação; 
VII - o valor do piso mínimo de frete aplicável à Operação de Transporte; 
VIII - o valor do Vale-Pedágio obrigatório desde a origem até o destino, se aplicável; 
IX - as placas dos veículos que serão utilizados na Operação de Transporte; 
X - a data de início e término da Operação de Transporte; e 
XI - dados da Instituição, número da agência e da conta onde foi ou será creditado o 
pagamento do frete. 

- Outras informações poderão ser acrescidas pela ANTT 

-    A geração do CIOT com valores diferentes daqueles correspondentes ao da efetiva 
contratação do frete poderá caracterizar fraude, ensejando o encaminhamento da 
ocorrência aos órgãos e autoridades competentes, para apuração, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades administrativas cabíveis. 

 



 
 

 

 

 

PAGAMENTO 

 
- O pagamento do frete ao TAC ou ao TAC-equiparado será efetuado obrigatoriamente 
por meio de (artigo 4º): 
I - crédito em conta mantida em instituição integrante do sistema financeiro nacional, 
inclusive conta poupança e conta de pagamento; ou 
II - meios de pagamento eletrônico de frete de IPEF habilitada pela ANTT. 
- O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim 
como o consignatário e o proprietário da carga, serão solidariamente responsáveis pela 
obrigação prevista neste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os 
primeiros. 
- As CTCs deverão efetuar o pagamento do valor pecuniário devido aos seus cooperados 
por um dos meios de pagamento indicados neste artigo. 
- Cabe ao TAC ou TAC-equiparado escolher o meio de pagamento do valor do frete entre 
os indicados no caput deste artigo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

PAGAMENTO 

 
- O pagamento do frete ao TAC ou ao TAC-equiparado será efetuado obrigatoriamente 
por meio de (artigo 4º): 
I - crédito em conta mantida em instituição integrante do sistema financeiro nacional, 
inclusive conta poupança e conta de pagamento; ou 
II - meios de pagamento eletrônico de frete de IPEF habilitada pela ANTT. 
- O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim 
como o consignatário e o proprietário da carga, serão solidariamente responsáveis pela 
obrigação prevista neste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os 
primeiros. 
- As CTCs deverão efetuar o pagamento do valor pecuniário devido aos seus cooperados 
por um dos meios de pagamento indicados neste artigo. 
- Cabe ao TAC ou TAC-equiparado escolher o meio de pagamento do valor do frete entre 
os indicados no caput deste artigo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

PAGAMENTO 

 

 
- Todos os valores creditados nos meios de pagamento eletrônico de frete serão de livre 

utilização e movimentação e não poderão sofrer qualquer vinculação, exceto o 
referente ao Vale-Pedágio obrigatório. 

 
- É vedado o crédito de valores nos meios de pagamento eletrônico de frete decorrente 

da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas sem o respectivo CIOT. 
 

- Fica vedada a utilização de "Carta-Frete" ou outro meio de pagamento similar, bem 
como de qualquer outro meio de pagamento não previsto nesta Resolução para fins 
de remuneração do TAC ou TAC-equiparado, decorrente da prestação do serviço de 
transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

PAGAMENTO 

 
- A conta utilizada para o pagamento do valor do frete deverá ser de titularidade do 

contratado ou subcontratado, conforme o caso (artigo 7º). 
-  O pagamento do valor do frete por meio de depósito em conta sem o cadastramento 

da respectiva Operação de Transporte não impedirá a aplicação das penalidades 
previstas nesta Resolução. 

- Os meios de pagamento eletrônico de frete consistirão em recursos tecnológicos por 
meio dos quais será possível efetuar créditos para pagamento dos fretes aos 
contratados e deverão possuir tecnologia que permita a: 

I - utilização para operações de saque e débito; 
II - individualização do contratado ou subcontratado, quando existir, pelo número do CPF 
ou CNPJ; e 
III - utilização de senha ou outro meio que impeça o seu uso não autorizado. 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO 

SUBCONTRATANTE (artigo 16) 

 
- efetuar o pagamento do valor do frete de TAC e TAC-equiparado na forma prevista nesta 
Resolução; 
- comunicar à ANTT e ao Bacen qualquer tentativa de uso irregular ou fraude nos meios 
de pagamento de frete; 
- não efetuar qualquer deságio ou desconto de valores sobre o montante devido pela 
prestação do serviço de transporte, exceto no caso previsto no §1º do art. 14; 
 - efetuar o cadastramento da Operação de Transporte na forma estabelecida nesta 
Resolução; 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO 

SUBCONTRATANTE (artigo 16) 

 
- disponibilizar ao contratado ou subcontratado relatórios mensais e anual consolidados, 
contendo todas as informações constantes das Operações de Transporte, consoante o 
Art. 6°, desta Resolução, que tenham sido cadastradas sob o seu CPF ou CNPJ; 
- isentar o TAC ou TAC-equiparado do pagamento do valor das tarifas bancárias ou pelo 
uso de meio de pagamento eletrônico relativas ao pagamento do frete do transporte 
rodoviário de cargas, nos termos da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007; e 
VII - garantir a confiabilidade e a confidencialidade de todas as informações relativas ao 
frete dos contratados e subcontratados. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INFRAÇÕES 

 
- Multas variam de R$550,00 a R$10.500,00  

 
- Algumas infrações e suas respectivas penalidades: 
 
 - efetuar qualquer deságio no frete ou cobrança de valor para efetivar os devidos 
créditos nos meios de pagamento previstos nesta Resolução: multa de cem por cento do 
valor do frete, limitada ao mínimo de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e ao 
máximo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); 
- deixar de respeitar a escolha do meio de pagamento por parte do transportador, de 
acordo com o art. 4° desta Resolução: multa de cinquenta por cento do valor total de 
cada frete irregularmente pago, limitada ao mínimo de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais) e ao máximo de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); 
- deixar de cadastrar a Operação de Transporte: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

INFRAÇÕES 

 
- gerar, com intuito de burlar a fiscalização, CIOT com dados divergentes daqueles 
correspondentes ao da efetiva contratação do frete: multa de cem por cento do valor do 
piso mínimo de frete aplicável à Operação de Transporte, limitada ao mínimo de R$ 
550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e ao máximo de R$ 10.500,00 (dez mil e 
quinhentos reais); e 
 
- deixar de cadastrar o Código Identificador da Operação de Transporte - CIOT no 
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e: multa de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais). 
 

 

 

 

 

 


