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Ofício 29/2021 

São Paulo 30 de Agosto 2021 

Excelentíssimo Senhor 

Senador da República Wellington Antônio Fagundes 
 

Assunto: Medida Provisória nº 1051/2021, que institui o Documento Eletrônico de Trans-
porte (DT-e). 
 
Ao cumprimentá-lo cordialmente, a FETRABENS - Federação dos Caminhoneiros Autônomos de 
Cargas em Geral do Estado de São Paulo, em nome de todos dos transportadores autônomos pau-
listas, vem, por intermédio desse expediente, apresentar a Vossa Excelência as razões da impor-
tância de inclusão, apoio aprovação às emendas 129 e 130 de autoria do Senador da República, 
Giordano (MDB-SP). 

As referidas emendas buscam proporcionar o devido equilíbrio à relação contratual entre o Con-
tratante e o Contratado do frete, haja vista que a norma não pode permitir que uma parte possa 
sobrepujar, ou até mesmo anular, os direitos da outra, principalmente quando a parte prejudicada 
possui menor poder econômico, e possa se caracterizar como hipossuficiente na relação. 

Em hipótese alguma podemos confundir liberdade econômica com abuso econômico. A bandeira 
da liberdade econômica é utilizada no mundo inteiro para promover justiça, dignidade humana, 
equilíbrio e livre concorrência. Entretanto, na presente situação, está provocando injustiça, perda 
de direitos fundamentais, desequilíbrio na relação contratual e abuso do poder econômico, razão 
pela qual não é digno que esta bandeira seja usada para justificar, mais uma vez, a escravidão do 
caminhoneiro.  

Face o exposto, entendemos como plenamente justificável a inserção das entidades: i) empresas 
de transporte; ii) operador logístico; e, iii) contratante do frete, no referido §4º. 

Solicitamos ao nobre Senador da República apoio para aprovar as emendas 129 e 130, do Sena-
dorGiordano (MDB-SP). 

Ao ensejo, apresentamos à Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração. 
  
  

Atenciosamente, 
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