
 

Auxílio Caminhoneiro: saiba 

como fazer o cadastro 

RNTR-C Digital 

 

O benefício será pago somente aos motoristas cadastrados no 

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. 
18/08/2022 

 

O Auxílio Caminhoneiro, aprovado pela PEC dos Benefícios, já está valendo 

e realizou o pagamento de suas duas primeiras parcelas no dia 9 de agosto, 

referente ao mês de julho e agosto, aos motoristas contemplados com o 

benefício. 

 

Os motoristas de cargas autônomos terão direito ao auxílio de R$1 mil por 

mês até dezembro de 2022,  ou seja, seis parcelas, para repor os efeitos do 

aumento do diesel neste ano. Com exceção de agosto, que há o pagamento 

retroativo do mês passado e o acerto está sendo de R$2 mil. 

 

A primeira parcela do Auxílio Caminhoneiro foi paga aos transportadores de 

carga autônomos cadastrados no Registro Nacional de Transportadores 

Rodoviários de Cargas (RNTR-C), da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), até 31 de maio deste ano. 

 

Segundo a Dataprev, empresa pública de tecnologia e informações da 

previdência, até o final de maio, quase 900 mil caminhoneiros estavam 

registrados no RNTR-C. Caso o motorista ainda não tenha feito o cadastro, 

confira como fazer e regularizar sua situação. 
 

Confira como fazer o cadastro no RNTR-C: 

O RNTR-C Digital é uma maneira de o transportador realizar cadastro e 

manter as informações atualizadas no sistema, possibilitando, inclusive, o 

gerenciamento de sua frota, por meio da inclusão e exclusão de veículos.  

 

O transportador poderá solicitar os serviços referentes ao RNTRC 

diretamente pela internet, gratuitamente, não sendo necessário comparecer a 

um ponto de atendimento ou encaminhar documentos. 

 

Para fazer o cadastro, o motorista deverá seguir o passo a passo: 

 



 O primeiro passo para acessar o RNTR-C Digital é ter uma conta 

gov.br verificada, nível prata ou ouro; 

 Com o cadastro no gov.br realizado, o motorista poderá fazer o login 

no RNTRC Digital. 

 Após realizar o login no RNTRC Digital, o menu oferecerá todas as 

opções disponíveis ao transportador; 

 No Menu, localize a opção “Transportador” e depois “Novo 

cadastro”; 

 Será necessário preencher um formulário com uma série de 

informações e o sistema indicará os próximos passos. 
 
 

Como acessar a Rntrc Digital? 

Para acessar o RNTRC Digital é preciso ter uma conta no www.gov.br, pelo site 
ou aplicativo verificada, nível prata ou ouro. Esta conta facilita a identificação e 
autenticação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo. 
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