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18-11-2015 
TST proíbe cadastro com restrição a motoristas 
 
A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-
2) do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que 
proibiu empresas de seguro e gerenciadoras de risco de 
indicarem ou não a contratação de motoristas por 
transportadoras, com base em informações sobre restrição 
a crédito, situação fiscal, inquéritos policiais e processos 
cíveis ou criminais. 
Leia mais 
 
 
 
 

11/11/2015 
Previsão para a safra de grãos é de 212,9 milhões de 
toneladas 
 
A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos 
– CNTA participou da 4º da reunião do Fórum Permanente 
para o Transporte de Cargas Secas, em Brasília, no dia 
28 de setembro. Os destaques foram a fiscalização sobre o 
“vale-pedágio”, o recadastramento RNTRC, a tabela 
referencial de custos de frete e os refinanciamentos do 
BNDES para o Pró-caminhoneiro. 
Leia mais 
 
 

11/11/2015 
Medida que endurece punição a quem bloqueia rodovia é 
publicada no DO 
 
O governo publicou no "Diário Oficial da União" desta 
quarta-feira (11) a medida provisória para endurecer as 
penalidades aos caminhoneiros que mantiverem 
os bloqueios de rodovias no país. Com a publicação, as 
novas regras da MP já podem ser aplicadas. 
 Leia mais 
 
 

18-11-2015 
MP que aumenta punição para bloqueio de rodovias tramita 
na Câmara 
 
A Câmara dos Deputados tem até dia 8 de dezembro para 
analisar a Medida Provisória 699/2015, que aumenta a 
punição para quem utilizar veículos para bloquear vias 
públicas. A matéria, que depois segue para o Senado, é 
uma reação do governo à greve dos caminhoneiros. 
Leia mais 
 
 
 
 

16/11/2015 
Exame toxicológico em motorista profissional é 
regulamentado 
 
O Ministério do Trabalho e Previdência publicou no Diário 
Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 16, portaria 
que regulamenta a realização dos exames toxicológicos em 
motoristas profissionais do transporte rodoviário coletivo de 
passageiros e do transporte rodoviário de cargas, previstos 
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As novas 
regras entram em vigor em 2 de março de 2016. 
Leia mais 
 
 
 
 

12/11/2015 
Governo triplica multa para quem bloquear estrada 
 
Medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff 
aumenta, a partir de 12/11/2015, substancialmente as 
multas e sanções a caminhoneiros que obstruírem as 
estradas. A multa para quem fizer os bloqueios saltará de 
R$ 1.915,00 para R$ 5.746,00. No caso de reincidência o 
valor dobrará, passando para R$ 11.492,00. Quem 
organizar os bloqueios será multado em R$ 19.154,00. Se 
reincidir, a multa será de R$ 38.308,00. 
Leia mais 
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