Informações jurídicas da Giamundo Advogados
Confira o boletim completo:

RNTRC
RNTRC 100% digital está no ar

Nova vigência da Lei Geral de Proteção de Dados

O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas
(RNTRC) 100% digital é o novo serviço da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT). Com isso, o cadastro do
RNTRC passa a ser realizado integralmente pela internet.  
O objetivo da medida é desburocratizar e simplificar o
cadastro, bem como aprimorar a eficiência do transporte de
cargas do país. Acesse aqui o novo sistema do RNTRC e
confira os tutoriais, no Canal ANTT no Youtube, para saber
como se cadastrar.

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (26), por unanimidade, a
vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Os parlamentares julgaram prejudicado o artigo 4º da Medida
Provisória 959/2020, que adiava o início da validade para 31 de
dezembro de 2020. Desta forma, a LGPD entrará em vigor após
a sanção ou veto presidencial, que pode ocorrer em até 15 dias
úteis após recebimento do projeto na Casa Civil.

Lei nº 14047/2020 orienta sobre o enfrentamento da
COVID-19 no setor portuário
Foi publicada no Diário Oficial 25/08/2020 a Lei nº
14.047/2020, que dispõe, dentre outros temas, sobre (i)
medidas especiais para enfrentamento da pandemia da
Covid-19 com o objetivo de garantir a preservação das
atividades portuárias, consideradas essenciais; (ii) a cessão de
uso especial de pátios sob administração militar; e (iii) o
custeio das despesas com serviços de estacionamento para a
permanência de aeronaves de empresas nacionais de
transporte aéreo regular de passageiros em pátios da Infraero Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.  
Confira a íntegra da Lei aqui.

rorrogados os prazos para redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário e de suspensão
temporária de contrato de trabalho
P

No dia 24 de agosto de 2020 foi publicado o Decreto  
nº 10.470/2020 (“Decreto”), que prorroga os prazos para
celebrar acordos de redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário e, de suspensão temporária de contrato de
trabalho, bem como para efetuar o pagamento dos benefícios
emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de
2020. Pelo Decreto, foram acrescidos 60 dias aos prazos
máximos previamente estabelecidos, de modo a completar o
total de 180 dias, limitados à duração do estado de calamidade
pública a que se refere o art. 1º da Lei nº 14.020/2020.
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