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Confira o boletim completo:

ANTT publica nova resolução sobre pisos mínimos  
de frete

COVID-19:

ANTT prorroga prazos da Res. Nº 5.879/2020

A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou, em
16/7, a Resolução nº 5.899/2020, que altera as regras gerais, a
metodologia e os coeficientes dos pisos mínimos, referentes
ao quilômetro rodado na realização do serviço de transporte
rodoviário remunerado de cargas, por eixo carregado, instituído
pela Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte
Rodoviário de Cargas (PNPM-TRC). A norma faz parte da
revisão regulatória prevista pela Lei nº 13.703/2018 e entra em
vigor a partir de 20/7/2020. Confira a resolução na íntegra aqui.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou
a Resolução nº 5.900/2020 e prorrogou, por mais 60 dias, os
prazos da Resolução nº 5.879/2020, norma que dispõe sobre a
flexibilização de prazos para cumprimento de obrigações
contratuais e regulatórias, em razão da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(Covid-19), no âmbito da infraestrutura e serviço de transporte
ferroviário de cargas e do transporte rodoviário de cargas e de
passageiros. O prazo de flexibilização previsto inicialmente
terminaria no dia 31/7/2020.

Lei flexibiliza calendário de reuniões de sociedades
anônimas, limitadas, de sociedades cooperativas e
de entidades de representação

Limbo trabalhista-previdenciário: empresa deve
arcar com os salários do período havido entre a alta
previdenciária e o retorno à empresa, decide TST

Foi publicada no dia 29/07/2020, a Lei nº 14.030, de 28 de
julho de 2020, que dispõe sobre as assembleias e as reuniões
de sociedades anônimas, de sociedades limitadas, de
sociedades cooperativas e de entidades de representação do
cooperativismo durante o exercício de 2020. Em termos gerais,
a nova lei prorroga os prazos para a realização de reuniões e
assembleias gerais ordinárias de empresas de sociedades
anônimas, limitadas e cooperativas. Além de ter mais tempo,
as empresas poderão utilizar videoconferência para realizar as
votações e assembleias gerais ordinárias de acionistas ou
sócios, exigidas pela legislação. As sociedades anônimas
(incluindo companhias abertas e fechadas, empresas públicas
e sociedades de economia mista e suas subsidiárias) e as
sociedades limitadas (Ltda), que concluíram o exercício social
entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, terão
até sete meses para realizar suas assembleias. Confira a lei na
íntegra aqui.

Mais uma vez, o TST decidiu que é da empresa a
responsabilidade pelo pagamento dos salários a empregado
que fica no “limbo trabalhista-previdenciário”, isto é, que recebe
alta do INSS após recebimento de auxílio previdenciário, mas
que é considerado inapto para retornar ao labor pelo médico do
trabalho (RR-502-88.2015.5.17.0009). Assim, de acordo com
jurisprudência que se consolida na Corte, considerando que,
com a alta previdenciária, o contrato de trabalho volta a gerar
seus efeitos, é do empregador a responsabilidade pelo
pagamento dos salários do período até o efetivo retorno do
empregado ao labor, ainda que ele seja considerado inapto pelo
médico do trabalho.
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