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30/05/2016 
Conheça os documentos fiscais exigidos no transporte de 
cargas no Brasil 
 
O transporte terrestre, aéreo, ferroviário e hidroviário de cargas 
determina a emissão de documentos que devem acompanhar 
as mercadorias desde a saída do fornecedor até a chegada ao 
consumidor final. 
 
 
Leia mais 
 
 
 
 

30/05/2016 
Parar no acostamento compromete a segurança e pode dar 
multa 
 
Por diversas vezes, observam-se muitos motoristas utilizando 
áreas não autorizadas para o descanso e necessidades 
diversas. O que muitos motoristas desconhecem é que 
existem locais próprios para essas finalidades no trajeto de sua 
viagem, como pontos de parada e de apoio, ... 
 
Leia mais 

30/052016 
Resolução CONTRAN – Derramamento da carga sobre a via 
 
Considerando o disposto no art. 102 do CTB e seu parágrafo 
único, que determinam que o veículo de carga deve estar 
devidamente equipado, quando transitar, de modo a evitar o 
derramamento da carga sobre a via e dão ao CONTRAN 
poderes para fixar os requisitos mínimos e a forma de proteção 
da carga, de acordo com sua natureza.                                                                                                                                                                                                  
 
Leia mais 

17/05/2016 
Perguntas frequentes sobre veículos de transporte de cargas 
 
Confira lista de perguntas frequentes sobre legislação e 
operação de transporte rodoviário de carga 
 
 
 
 
 
Leia mais 

16/05/2016 
Transportadores pedem novas combinações de veículos de 
carga 

 
O Setcepar (Sindicato das Empresas de Transportes de 
Cargas do Estado do Paraná) encaminhou ao Denatran 
(Departamento Nacional de Trânsito) pedido para que sejam 
autorizados novos modelos de combinação de veículos de 
cargas. O objetivo é conseguir liberação para utilizar o cavalo 
mecânico de quatro eixos (chamado bitruck). 
Leia mais 

09/05/2016 
Balanças portáteis estáticas trazem automatização às 
atividades de fiscalização do tráfego nas rodovias 
 
Seguindo novos padrões tecnológicos de fiscalização 
rodoviária, o DNIT utiliza as Balanças Portáteis Estáticas para 
a pesagem de veículos de cargas nas rodovias federais. Este 
sistema permitiu que nos últimos oito meses, mais de 7500 
veículos fossem pesados. 
 
Leia mais 

05/052016 
Tolerância para transbordo de carga 
 
O artigo 9o da Resolução CONTRAN no 258/07, modificada 
pela Resolução 526/15, estabelece que, independentemente 
da natureza da carga, o veículo poderá prosseguir viagem sem 
remanejamento ou transbordo, desde que os excessos 
aferidos em cada eixo ou conjunto de eixos sejam 
simultaneamente inferiores a 12,5%. 
 
Leia mais 

03/05/2016 
 Juízes divergem sobre listas de restrição ao caminhoneiro 
 
Para tentar fazer com que as gerenciadoras de risco parem de 
restringir o trabalho de caminhoneiros com problema de 
crédito, os sindicatos e o Ministério Público usam argumentos 
jurídicos previstos na Constituição, como o direito ao trabalho e 
à privacidade. Mas cada juiz dá sua própria interpretação a 
essa questão.  
 
Leia mais 
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