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27/04/2016 
Ministério do Trabalho já multa empresas que não fazem 
exame toxicológico 
 
O prazo de 45 dias dado pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência Social para que as empresas de transporte se 
adequassem à exigência do exame toxicológico para admissão 
e desligamento de motoristas terminou no dia 16 de abril. 
Segundo o ministério,... 
 
Leia mais 
 
 
 
 

25/04/2016 
ANTT participa de reunião bilateral entre Brasil-Argentina 
sobre transporte internacional terrestre 
 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
participou, nos dias 14 e 15/4, da reunião bilateral Argentina-
Brasil dos Organismos de Aplicação do Acordo sobre 
Transporte Internacional Terrestre (ATIT), que ocorreu na 
cidade de Puerto Iguazú (ARG). 
 
Leia mais 

20/04/2016 
Justiça decide que cobrança de eixo suspenso não 
desobedece a Lei Federal 
 
Sentença da 11ª Vara da Fazenda Pública concluiu que não 
cabe à União legislar sobre a isenção de pedágio quando se 
trata de rodovias estaduais. A 11ª Vara da Fazenda Pública 
julgou improcedente ação movida por empresa do ramo de 
comercialização e transporte de grãos que contestava a... 

 
Leia mais 

14/04/2016 
Ministério do Trabalho começará a multar empresas que não 
realizarem exame toxicológico 

 
Desde que entrou em vigor, em março, fiscais atuaram na 
orientação sobre a exigência do teste na contratação e 
desligamento de motoristas. O prazo de 45 dias dado pelo 
MTPS (Ministério do Trabalho e Previdência Social) para que 
as empresas de transporte... 
 
Leia mais 

14/04/2016 
Lançamento do LDT – Linha Direta do Transportador 
 
Em evento com a presença de toda a Diretoria Plena, 
Mantenedores, Associados e convidados, o SETCESP – 
Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São 
Paulo e Região – lançou em 12/04 o novo serviço batizado de 
LDT - Linha Direta do Transportador. 
 
 
Leia mais 

12/04/2016 
Aprovado Regimento Interno do Fórum Permanente para o 
TRC 
Com objetivo de discutir e oferecer sugestões ou medidas 
técnicas para o aperfeiçoamento do transporte rodoviário de 
cargas, o Fórum TRC terá natureza consultiva e propositiva ao 
Ministério dos Transportes, sem se confundir com a atuação 
do CONIT (Conselho Nacional de Integração de Políticas de 
Transporte). 
 
Leia mais 

07/04/2016 
Contran publica novas normas para Transporte de Cargas 
 
Resolução nº 588:  altera a Resolução CONTRAN nº 552, de 
17 de setembro de 2015, que fixa os requisitos mínimos de 
segurança para amarração das cargas transportadas em 
veículos de carga.  
Resolução nº 589: Altera a Resolução CONTRAN nº 349, de 
17 de maio de 2010 
 
Leia mais 

06/04/2016 
MDF-e: Alteração na lei pode barrar o transporte de cargas 
interestadual 

 
No dia 4 de abril, a obrigatoriedade envolvendo a emissão do 
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) sofreu 
alterações. Tornou-se obrigatória a emissão de MDF por toda 
empresa que realizar venda interestadual.  
 
 
Leia mais 
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