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São Paulo, 25 de março de 2010. 

 

AO 

MINISTÉRIO DA CASA CIVIL 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

A/C.: EXA. SRA. DRA. DILMA VANA ROUSSEF 

MINISTRA-CHEFE DA CASA CIVIL. 
 

REF.: AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 105/2010 

DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE 

TERRESTRE – PROPOSTA DE LEI QUE 

ALTERA A LEI Nº 11.442/2007, QUE 

DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS POR CONTA DE 

TERCEIROS E MEDIANTE REMUNERAÇÃO. 

FIM DA CARTA FRETE. 
 

 Excelentíssima Senhora Ministra, 

 Foi com grande satisfação que nossa entidade 

de classe representativa do Transportador Autônomo Comercial, conhecido 

popularmente como Caminhoneiro, teve notícia da Audiência Pública onde se 

pretendia dar conhecimento da iniciativa da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) em aprovar o Projeto de Lei onde se estabelecem critérios 

claros e legais para a remuneração do Caminhoneiro, cujos trabalhos tiveram 

início por ocasião da entrega dos estudos que elaboramos visando a 

reformulação do Programa Pró-Caminhoneiro e o Fim da Carta Frete, os quais 

tivemos o prazer e a satisfação de realizar a entrega em mãos. 

 Considerando todos os pontos já abordados e 

levantados pela ANTT, fica claro e cristalino que urgentes medidas devem ser 

adotadas como forma de inibir tantas práticas ilegais e que afetam a nossa 

sociedade, valendo lembrar que a atual situação dos Caminhoneiros quanto ao 

meio utilizado para pagamento do frete é insustentável. A Carta-Frete tem 
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prejudicado demasiadamente toda categoria que representa atualmente 

1.000.000 milhão de profissionais que, com suas famílias, somam mais de 

4.000.000 milhões de brasileiros. Esta situação num país “rodoviarista” como o 

Brasil pode gerar a qualquer momento um colapso no setor, pois as empresas 

não conseguem funcionar sem os Caminhoneiros autônomos e esses, a cada dia 

que passa, vêem a deterioração de seus veículos e drástica redução do poder 

aquisitivo, tudo em prejuízo da sociedade e da economia do País. 

 Diante desse quadro é extremamente necessária 

a adoção de ações que visem inibir, de forma rápida e eficiente, o uso da Carta-

Frete, sendo plenamente possível, neste contexto, a utilização do recurso da 

Medida Provisória, consoante os termos que se seguem: 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

62, dispõe que: 

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las 

de imediato ao Congresso Nacional. 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

I - relativa a: 

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito 

eleitoral; 

b) direito penal, processual penal e processual civil; 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a 

garantia de seus membros; 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos 

adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; 

II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou 

qualquer outro ativo financeiro; 
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III - reservada a lei complementar; 

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e 

pendente de sanção ou veto do Presidente da República. 

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, 

exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá 

efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei 

até o último dia daquele em que foi editada. 

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 

perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no 

prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por 

igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 

legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida 

provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso 

Nacional. 

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o 

mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o 

atendimento de seus pressupostos constitucionais. 

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco 

dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 

subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, 

ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais 

deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. 

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida 

provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não 

tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. 

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos 

Deputados. 
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§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as 

medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem 

apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do 

Congresso Nacional. 

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida 

provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por 

decurso de prazo. 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta 

dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações 

jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua 

vigência conservar-se-ão por ela regidas. 

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da 

medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja 

sancionado ou vetado o projeto. 

 Quanto à relevância e urgência que justificam a 

medida provisória é importante destacar a existência de um estado de 

necessidade, que impõe ao Poder Público a adoção imediata de providências, de 

caráter legislativo, inalcançáveis segundo as regras ordinárias. 

 Considerando que os transportadores 

autônomos de carga, em razão da “Carta-Frete” são obrigados a submeter-se a 

uma série de práticas que afrontam a dignidade da pessoa humana, retirando a 

condição de cidadão desses trabalhadores, inclusive minimizando o poder de 

compra, escolha, decisão, bem como suprimindo a liberdade de contratar, mister 

se faz uma resposta do Poder Público por meio de Medida Provisória. 

 Desta forma, considerando a relevância e 

urgência do tema, requer a Vossa Excelência que se digne de determinar 

o agendamento de dia e hora para realização de audiência, ocasião em 

que poderemos, pessoalmente, melhor expor os motivos que justificam a 

conversão do Anteprojeto de Lei apresentado pela Agência Nacional de 

Transporte Terrestre, cujo texto segue abaixo, em Medida Provisória: 
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“MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI 

Altera a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o 

transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante 

remuneração. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º A Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar acrescida 

do seguinte art. 5º-A: 

“Art. 5º-A O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao 

TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em conta de depósitos, 

mantida em instituição bancária, ou por outro meio de pagamento 

regulamentado pela ANTT. 

§ 1º A conta de depósitos ou o outro meio de pagamento deverá ser de 

titularidade do TAC e identificado no conhecimento de transporte. 

§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte 

rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da 

carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput, 

resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros. 

§ 3º Para os fins deste artigo, equiparam-se ao TAC a ETC que possuir até 

três veículos registrados em sua frota no RNTRC e as Cooperativas de 

Transporte de Cargas. 

§ 4º As Cooperativas de Transporte de Cargas deverão efetuar o 

pagamento aos seus cooperados na forma do caput. 

§ 5º O registro das movimentações da conta de depósitos ou do meio de 

pagamento de que trata o caput servirá como comprovante de 

rendimento do TAC. 
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§ 6º Fica vedado o pagamento do frete por qualquer outro meio ou forma 

diverso do previsto no caput ou em seu regulamento.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação oficial. 

Brasília, dd de mmmm de 2009; 188º da Independência e 121º da 

República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Alfredo Pereira do Nascimento 

Guido Mantega” 

 

ESTE É O PLEITO DA CLASSE DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

COMERCIAL QUE LUTA PELO EXERCÍCIO DIGNO DE SUA ATIVIDADE QUE, 

FRISE-SE, É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE MAIS 50% DAS 

RIQUEZAS NACIONAIS, CHEGANDO NOS MAIS DISTANTES RINCÕES DE 

NOSSO PAÍS! 

 

 

___________________________________________________ 

UNICAM – UNIÃO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS DO BRASIL 

JOSÉ ARÁUJO SILVA “CHINA”   

PRESIDENTE 


