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Ofício nº 0054/2010   
  São Paulo, 22 de abril de 2010. 
 
 
 
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES 
 
 
Presidente da República – Luiz Inácio Lula da Silva 

Presidente do Senado Federal – José Sarney 

Presidente da Câmara dos Deputados – Michel Temer 

Ministra de Estado da Casa Civil – Erenice Alves Guerra 

Ministro de Estado dos Transportes – Paulo Sergio Passos 

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego – Carlos Roberto Lupi 

Ministro da Fazenda – Guido Mantega 

Senador da República – Paulo Paim 

Dilma Rousseff 

Diretor de Financiamentos do BNDES 

Diretor de Operações Financeiras do Banco do Brasil 

Diretor Geral da ANTT – Bernardo Figueiredo 

Diretor Geral do DENATRAN – Alfredo Peres da Silva 

Diretor geral da Polícia Rodoviária Federal – Hélio Cardoso Derene 

Diretor Geral do DNIT – Luiz Antonio Pagot 

 
 

A UNICAM – União Nacional dos Caminhoneiros desde o início do primeiro mandato  do Governo 

do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem levado ao Governo as reivindicações da categoria de 

caminhoneiros autônomos em busca de soluções para os seus graves problemas. 

 

Já em 7 de maio de 2003, provocados que fomos pelo Presidente Lula, entregamos a Vossa 

Excelência um ofício relatando as agruras da categoria, dizendo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:unicam@unicam.org.br


www.unicam.org.br 
 

 

 “Apenas a título de exemplificação, cabe destacar o sucateamento da frota de veículos 

(caminhões) que circulam pelas estradas de nosso Brasil (se é que muitas podem ser assim 

chamadas); o irrisório valor dos fretes que se fazem praticar em determinadas localidades 

brasileiras; a precária infra-estrutura disponibilizada aos trabalhadores do setor ao longo de suas 

viagens; a falta de locais adequados à pernoite dos caminhoneiros nas diversas cidades brasileiras 

(colocando-nos à mercê de todo tipo de infortúnios, tais como roubo de carga, de veículo, 

assassinatos), entre outros”. 

 

Pedimos ao digníssimo Presidente que determinasse estudos dos problemas e a busca das soluções. 

 

Fomos prontamente atendidos com o encaminhamento das nossas reivindicações ao Ministério dos 

Transportes, onde em 24 de setembro de 2003 estivemos em audiência com o Ministro Anderson 

Adauto entregando-lhe ofício datado de 9 de setembro de 2003, elencando as reivindicações do 

setor: 

 

1- Criação de Câmara Temática de Transportes 

2- Aprovação urgente de legislação de disciplinamento da atividade de transporte rodoviário de 

cargas 

3- Implantação de infra-estrutura de atendimento aos caminhoneiros nos portos 

4- Regulamentação por lei do tempo de direção do motorista caminhoneiro 

5- Implantação de um sistema integrado das polícias no controle ao roubo de carga 

6- Criação de estacionamento para caminhões em pontos estratégicos nas rodovias e em grandes 

centros urbanos 

7- Programa de renovação de frota para o caminhoneiro autônomo 

8- Fiscalização severa ao cumprimento da lei do pedágio pelos embarcadores 

9- Recuperação das rodovias mediante investimento integral dos recursos da CIDE 

10- Abertura de linha de crédito específica para as cooperativas de caminhoneiros 

11- Assegurar ao caminhoneiro uma forma de reajuste do frete 

12- Problemas dos caminhoneiros com tributação do PIS/COFINS, com as AET – Autorização 

Especial  de Trânsito e Tanque Suplementar de Combustível 
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Obtivemos algumas conquistas a partir da pauta de reivindicações apresentada e em relação às 

outras questões que foram surgindo no decorrer do tempo. Podemos enumerar: 

 

1- As Câmaras Temáticas foram substituídas pela criação da Secretaria de Política Nacional de 

Transportes, onde as entidades do setor tem sido ouvidas. 

2- O disciplinamento do setor tornou-se realidade com a Lei nº 11.442 de 05/01/2007. 

3- O Vale-Pedágio passou a ser fiscalizado pela ANTT nas rodovias federais, carecendo, no 

entanto, de regras para sua fiscalização nas demais rodovias do país. 

4- A Lei nº 11.051 de 29/12/2006 solucionou grave problema do caminhoneiro, atribuindo crédito 

do PIS/COFINS aos pagamentos dos seus serviços. 

5- Os problemas até então existentes com a AET – Autorização Especial de Trânsito e com os 

Tanques Suplementares de combustível foram solucionados por Resolução do CONTRAN. 

6- Aplicação dos recursos da CIDE na recuperação das rodovias tornou-se programa de Governo 

após a criação do PAC. 

7- A renovação da frota dos caminhoneiros recebeu a atenção de um programa especial do 

Governo: o Pró-Caminhoneiro, que ainda necessita de aperfeiçoamentos. 

 

A UNICAM combateu projetos absurdos que surgiram no Congresso Nacional e que foram 

arquivados, como o PL nº 2286 de 2007 que iria proibir a circulação de veículos de carga nos finais 

de semana e feriados; e o PL nº 2304 de 2007 que iria acabar com o Vale-Pedágio. 

 

A UNICAM tem atuado na defesa da regulamentação do tempo de direção. Primeiro apoiando o PL 

nº 2660 de 1996, do Poder Executivo, que foi aprovado e depois vetado por falhas na sua redação 

final. Agora temos participado de debates sobre o PLS nº 271 de 2008, do Senador Paulo Paim e do 

PL nº 99 de 2007, do Deputado Tarcisio Zimmermann que esperamos traga como resultado final a 

tão esperada regulamentação do tempo de direção. 
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Duas questões novas surgiram com o correr do tempo, e uma vez mais desafiado pelo Presidente 

Lula, através da UNICAM, encaminhamos ao Presidente em início de 2008, ofícios acompanhados 

de estudos: um contendo plano de adequação do Pró-Caminhoneiro e outro para regular o modelo 

de pagamento de frete no Brasil. 

 

A entrega desses ofícios e respectivos estudos, em 29/05/2008, foi feita na Casa Civil da 

Presidência e com recibo de próprio punho da Ministra Dilma Rousseff. 

 

Após as imediatas providências da Ministra, tais estudos tiveram encaminhamentos aos órgãos de 

Governo responsáveis pela análise das reivindicações do setor. 

 

As adequações ao programa Pró-Caminhoneiro que foram sugeridas encontram-se em estudo e 

esperamos venham a ser atendidas, havendo correlação ou dependência à providências relativas ao 

modelo de pagamento de frete sugeridas no outro estudo apresentado. 

 

O Estudo sobre as mudanças no modelo de pagamento do frete foi encaminhado pela Ministra 

Dilma Rousseff à ANTT que realizou vários debates sobre o assunto, dos quais participamos, 

concluindo pela elaboração de um projeto de lei que após consulta pública, acaba de ser 

encaminhado à Casa Civil para as providências cabíveis. 

 

O projeto de lei cria a Conta Frete como forma de pagamento do frete ao caminhoneiro autônomo, 

trazendo-o para a formalidade, permitindo a comprovação de seus rendimentos e, por fim, sua 

participação no programa Pró-Caminhoneiro. 

 

A ANTT enviou o projeto acompanhado de Nota Técnica nº 54, contendo o texto do projeto 

sugerido, datada de 06/11/2009. 

 

Tão logo tomamos conhecimento do encaminhamento da Nota Técnica acima, enviamos ofício à 

Ministra da Casa Civil, em 25 de março de 2010, solicitando não só o acatamento da sugestão de 

projeto de lei da ANTT, mas em razão da premente necessidade dos 
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caminhoneiros de ver atendidas as suas reivindicações, que o projeto fosse desde logo encaminhado 

na forma de Medida Provisória a ser baixada pelo Governo Federal. 

 

Todas as ações da UNICAM aqui relatadas estão comprovadas com as cópias dos documentos 

referidos e que seguem anexados ao presente. 

 

Ao tomar conhecimento do evento denominado “Congresso Nacional dos Sindicatos dos 

Transportadores Autônomos de Cargas – SINDITAC e demais entidades vinculadas ao Movimento 

União Brasil Caminhoneiro – MUBC e CGTB”, preocupa-nos esclarecer as origens e os 

encaminhamentos dados as reivindicações dos caminhoneiros, pois como deixamos claro em nossos 

documentos, sempre que outras entidades do setor deram seu apoio foram mencionadas nos ofícios 

e convocadas aos eventos para debate das reivindicações apresentadas. 

 

Em se tratando o evento em questão de acontecimento destinado a fortalecer as reivindicações do 

setor, será bem-vindo o apoio às que já estão encaminhadas, respeitando-se e reconhecendo os 

trabalhos já realizados e as conquistas alcançadas. 

 

É o que se espera, ao tempo em que reiteramos a Vossas Excelências a urgência no atendimento das 

duas principais reivindicações no momento, dos Caminhoneiros do Brasil – o fim da Carta Frete e a 

viabilização do programa Pró-Caminhoneiro -, conforme os estudos apresentados e com a imediata 

adoção da sugestão de lei feita pela ANTT, adotada na forma de Medida Provisória. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

JOSÉ DE ARAUJO SILVA - CHINA 

Presidente da UNICAM 
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