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A CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL – 
CNA, já qualificada nos autos do processo em epigrafe, vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, requerer o ADITAMENTO DA INICIAL da presente 
Ação, tendo em vista a conversão da Medida Provisória nº 832/2018 na Lei nº 13.703,  
sancionada pelo Presidente da República em 08/08/2018 e publicada no Diário Oficial 
da União (DOU), na edição nº 153, seção 1, página 1, em 09/08/2018, bem como 
excepcionalmente, em razão da urgência do caso, com fulcro no art. 5º, XXXV, da 
Carta da República, e no art. 10, caput, da Lei nº 9.868/1999, pleitear a APRECIAÇÃO 
DA MEDIDA CAUTELAR postulada na presente ADI, diante da catastrófica 
situação que se instala no País, conforme os fatos e fundamentos a seguir aduzidos.  

 

I. DO ADITAMENTO À PRESENTE AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 

A Medida Provisória nº 832/2018 foi, após o devido processo legislativo, 
convertida na Lei nº 13.703/2018. Desse modo, a Autora passa ao aditamento desta 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, ante a inocorrência de alteração substancial no 
conteúdo da norma inicialmente impugnada. 

Cumpre salientar que a Medida Provisória nº 832/2018 foi enviada ao 
Congresso Nacional com 8 artigos, tendo sido aprovada no Plenário da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal no mesmo dia, 11/07/2018, e convertida em lei com 
10 dispositivos, sendo um vetado.  

Apesar da alteração do número de artigos, a essência da norma se 
manteve: basta comparar o teor dos artigos da MP nº 832/2018 com o teor dos artigos 
da Lei nº 13.703/2018 para se constatar que ambas trazem a exata celeuma da matéria, 
qual seja, a inconstitucionalidade da intervenção estatal em atividade econômica 
eminentemente privada, mediante a instituição de uma política nacional de pisos 
(preços) mínimos de frete, consubstanciada em tabela vinculante e obrigatória 
editada pela ANTT. Veja-se: 
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Medida Provisória nº 832/2018 Lei nº 13.703/2018 
Art. 1º Fica instituída a Política de Preços Mínimos do 
Transporte Rodoviário de Cargas. 

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Pisos Mínimos 
do Transporte Rodoviário de Cargas. 

Art. 2º A Política de Preços Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas tem a finalidade de promover 
condições razoáveis à realização de fretes no território 
nacional, de forma a proporcionar a adequada retribuição ao 
serviço prestado. 

Art. 2º A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas tem a finalidade de promover 
condições mínimas para a realização de fretes no território 
nacional, de forma a proporcionar adequada retribuição ao 
serviço prestado. 

Art. 3º  Para fins do disposto nesta Medida Provisória, 
entende-se por: 
I - carga geral - a carga embarcada e transportada com 
acondicionamento, com marca de identificação e com 
contagem de unidades; 
II - carga a granel - a carga líquida ou seca embarcada e 
transportada sem acondicionamento, sem marca de 
identificação e sem contagem de unidades; 
III - carga frigorificada - a carga que necessita ser refrigerada 
ou congelada para conservar as qualidades essenciais do 
produto transportado; 
IV - carga perigosa - a carga passível de provocar acidentes, 
ocasionar ou potencializar riscos, danificar cargas ou meios 
de transporte e gerar perigo às pessoas que a manipulem; e 
V - carga neogranel - a carga formada por conglomerados 
homogêneos de mercadorias, de carga geral, sem 
acondicionamento específico e cujo volume ou quantidade 
possibilite o transporte em lotes, em um único embarque. 

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, entende-se por: 
I – carga geral: a carga embarcada e transportada com 
acondicionamento, com marca de identificação e com 
contagem de unidades; 
II – carga a granel: a carga líquida ou seca embarcada e 
transportada sem acondicionamento, sem marca de 
identificação e sem contagem de unidades; 
III – carga frigorificada: a carga que necessita ser refrigerada 
ou congelada para conservar as qualidades essenciais do 
produto transportado; 
IV – carga perigosa: a carga ou produto que seja perigoso ou 
represente risco para a saúde de pessoas, para a segurança 
pública ou para o meio ambiente; e  
V – carga neogranel: a carga formada por conglomerados 
homogêneos de mercadorias, de carga geral, sem 
acondicionamento específico e cujo volume ou quantidade 
possibilite o transporte em lotes, em um único embarque. 
 

Art. 4º  O transporte rodoviário de cargas, em âmbito 
nacional, obedecerá aos preços fixados com base nesta 
Medida Provisória. 
 

Art. 4º O transporte rodoviário de cargas, em âmbito 
nacional, deverá ter seu frete remunerado em patamar igual 
ou superior aos pisos mínimos de frete fixados com base 
nesta Lei. 
§ 1º Os pisos mínimos de frete deverão refletir os custos 
operacionais totais do transporte, definidos e divulgados 
nos termos de regulamentação da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), com priorização dos custos 
referentes ao óleo diesel e aos pedágios.* 
§ 2º É expressamente vedada a celebração de qualquer 
acordo ou convenção, individual ou coletivamente, ou 
mesmo por qualquer entidade ou representação de 
qualquer natureza, em condições que representem a 
prática de fretes em valores inferiores aos pisos mínimos 
estabelecidos na forma desta Lei.* 

Art. 5º  Para a execução da Política de Preços Mínimos do 
Transporte Rodoviário de Cargas, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres - ANTT publicará tabela com os 
preços mínimos referentes ao quilômetro rodado na 
realização de fretes, por eixo carregado, consideradas as 
especificidades das cargas definidas no art. 3º. 
 
 
§ 1º  A publicação da tabela a que se refere o caput ocorrerá 
até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano e a tabela 
será válida para o semestre em que for editada. 
 
§ 2º  Na hipótese da tabela a que se refere o caput não ser 
publicada nos prazos estabelecidos no § 1º, a tabela anterior 
continuará válida e seus valores serão atualizados pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou 
por outro que o substitua, no período acumulado. 
§ 3º  A ANTT publicará a primeira tabela a que se refere 
o caput, a qual vigerá até 20 de janeiro de 2019, no prazo de 
cinco dias, contado da data de publicação desta Medida 
Provisória. 
 
 

Art. 5º Para a execução da Política Nacional de Pisos 
Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, a ANTT 
publicará norma com os pisos mínimos referentes ao 
quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo 
carregado, consideradas as distâncias e as especificidades 
das cargas definidas no art. 3º desta Lei, bem como planilha 
de cálculos utilizada para a obtenção dos respectivos pisos 
mínimos. 
§ 1º A publicação dos pisos e da planilha a que se refere o 
caput deste artigo ocorrerá até os dias 20 de janeiro e 20 de 
julho de cada ano, e os valores serão válidos para o semestre 
em que a norma for editada. 
§ 2º Na hipótese de a norma a que se refere o caput deste 
artigo não ser publicada nos prazos estabelecidos no § 1º, os 
valores anteriores permanecerão válidos, atualizados pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou 
por outro que o substitua, no período acumulado. 
§ 3º Sempre que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no 
mercado nacional superior a 10% (dez por cento) em relação 
ao preço considerado na planilha de cálculos de que trata o 
caput deste artigo, para mais ou para menos, nova norma 
com pisos mínimos deverá ser publicada pela ANTT, 
considerando a variação no preço do combustível. 
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§ 4º Os preços fixados na tabela a que se refere o caput têm 
natureza vinculativa e a sua não observância sujeitará o 
infrator a indenizar o transportador em valor equivalente ao 
dobro do que seria devido, descontado o valor já pago. 
 
 
 

§ 4º Os pisos mínimos definidos na norma a que se refere o 
caput deste artigo têm natureza vinculativa e sua não 
observância, a partir do dia 20 de julho de 2018, sujeitará o 
infrator a indenizar o transportador em valor equivalente a 2 
(duas) vezes a diferença entre o valor pago e o que seria 
devido, sendo anistiadas as indenizações decorrentes de 
infrações ocorridas entre 30 de maio de 2018 e 19 de julho de 
2018. 
§ 5º A norma de que trata o caput deste artigo poderá fixar 
pisos mínimos de frete diferenciados para o transporte de 
contêineres e de veículos de frotas específicas, dedicados 
ou fidelizados por razões sanitárias ou por outras razões 
consideradas pertinentes pela ANTT, consideradas as 
características e especificidades do transporte.* 
§ 6º Cabe à ANTT adotar as medidas administrativas, 
coercitivas e punitivas necessárias ao fiel cumprimento do 
disposto no § 4º deste artigo, nos termos de regulamento.* 

Art. 6º O processo de fixação dos preços mínimos contará 
com a participação dos representantes das cooperativas de 
transporte de cargas e dos sindicatos de empresas de 
transportes e de transportadores autônomos de cargas. 
 

Art. 6º O processo de fixação dos pisos mínimos deverá ser 
técnico, ter ampla publicidade e contar com a participação 
dos representantes dos embarcadores, dos contratantes dos 
fretes, das cooperativas de transporte de cargas, dos 
sindicatos de empresas de transportes e de transportadores 
autônomos de cargas. 
Parágrafo único. A ANTT regulamentará a participação das 
diversas partes interessadas no processo de fixação dos pisos 
mínimos de que trata o caput deste artigo, garantida a 
participação igualitária de transportadores autônomos e 
demais setores. 

Art. 7º Para a fixação dos preços mínimos, serão 
considerados, prioritariamente, os custos do óleo diesel e 
dos pedágios. 
 

Art. 7º Toda operação de transporte rodoviário de cargas 
deverá ser acompanhada de documento referente ao 
contrato de frete, com informações do contratante, do 
contratado e do subcontratado, quando houver, e também 
da carga, origem e destino, forma de pagamento do frete e 
indicação expressa do valor do frete pago ao contratado e 
ao subcontratado e do piso mínimo de frete aplicável. 
Parágrafo único. O documento de que trata o caput deste 
artigo, com o devido registro realizado perante a ANTT, na 
forma de regulamento, será de porte obrigatório pelo 
motorista do veículo durante o transporte. 

Art. 8º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Art. 8º Respondem subsidiariamente pelo pagamento da 
indenização a que se refere o § 4º do art. 5º, os responsáveis 
por anúncios de ofertas de frete em valores inferiores aos 
pisos mínimos estabelecidos na forma desta Lei. 

 (vetado) 
 Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
*Em negrito os parágrafos e artigos adicionados/alterados pelo Congresso na MP.  

Em essência, como se observa acima, não houve alteração substancial na 
norma, pois a vinculatividade e obrigatoriedade permanecem no texto, em clara 
afronta à livre iniciativa, princípio fundamental que conforma o Estado Democrático 
de Direito (art. 1º, IV, e 170, caput), à livre concorrência (art. 170, IV), à proteção do 
consumidor (art. 170, V), à previsão de intervenção estatal na atividade privada de 
maneira apenas indicativa (art. 174) e a todas as demais normas da Carta da 
República que configuram o capitalismo como sistema econômico brasileiro.  

Ademais, é importante mencionar que a Lei trouxe questões acessórias 
que tornam a intervenção estatal até mais patente e inconstitucional, conforme se 
extrai da leitura do §2º do art. 4º, que dispõe sobre a vedação de as partes, pela livre 
manifestação de vontades, firmarem contrato com preços inferiores aos estabelecidos 
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com base na Lei editada. Ora, o normativo, em completa afronta aos ditames da 
autonomia da vontade – princípio previsto no texto constitucional como direito 
fundamental diretamente ligado à liberdade (art. 5º, caput, CR/88) –, busca sobrepor a 
intervenção estatal na economia em relação à livre negociação entre as partes 
(transportadores e embarcadores). 

Esse princípio constitucional de direito privado confere às partes o direito 
de, por livre acordo de vontades, estabelecerem os valores dos serviços prestados 
como bem entenderem, desde que respeitados os requisitos básicos de todo negócio 
jurídico (art. 104 do Código Civil). 

É imperioso que se destaque que a própria Carta Magna, quando trata do 
salário de trabalhadores, ou seja, verba de caráter alimentar, em tese irredutível, 
prevê que, por acordo coletivo ou convenção, é possível a sua redução (art. 7º, VI, 
CR/88); portanto, com muito mais razão elevar tal autonomia às relações civis (de 
prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas), sem vínculo empregatício, 
o que, todavia, foi vedado pela norma impugnada.   

Assim, o §2º do artigo 4º da Lei nº 13.703/2018 inaugura situação de 
constrangimento ao princípio da autonomia da vontade, não apenas por limitar esse 
direito, mas também por instalar uma completa instabilidade nas relações sociais. 

Como diz o Ministro Eros Grau, a Constituição jamais deve ser lida em 
tiras. O art. 5º, XIII, da Carta da República prevê expressamente que é “livre o exercício 
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer”, ou seja, o Estado poderá definir qualificações profissionais para o 
exercício de cada profissão, o que não é o mesmo que estabelecer regramentos que 
dificultem ou até mesmo levem à diminuição drástica do nicho de mercado, como 
busca dispor a exigência de porte de documentação especial para o exercício da 
atividade (art. 7º da Lei nº 13.703/2018).  

O texto atribuiu, ainda, um “cheque em branco” para a ANTT adotar 
“medidas administrativas, coercitivas e punitivas necessárias ao fiel cumprimento” da 
norma, sem um standard de conteúdo sancionatório, numa verdadeira renúncia do 
Legislativo quanto a sua competência normativa.  

Nesse sentido, o conjunto normativo outorga poderes para a criação de 
penalidades ao arbítrio da ANTT, por qualquer razão que ela entenda cabível e/ou 
necessária, inovando na ordem jurídica – visto que, inviabiliza ao cidadão o 
conhecimento prévio do direito que se pretende estabelecer, suas razões e 
finalidades, ante a vigência imediata da Lei –, e violando o direito fundamental de 
livre exercício profissional e o artigo 174 da Constituição, ao prever intervenção 
estatal na atividade econômica privada de modo determinante, e não indicativo.  

Observa-se, destarte, que a Carta é harmônica e o único modo de garantir 
sua supremacia contra a atuação inconstitucional do Poder Público é suspender os 
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efeitos e extirpar do ordenamento jurídico normas com ela incompatíveis, tal qual a 
Lei nº 13.703/2018.   

Contudo, as inconstitucionalidades não se esgotam nesse momento. 

Os artigos 7º e 8º da Lei nº 13.703/2018 trazem obrigações exacerbadas ao 
exercício da profissão do caminhoneiro, bem como a responsabilidade pecuniária de 
qualquer pessoa que busque, de alguma forma, oferecer valores inferiores aos 
previstos na tabela a ser editada pela ANTT – que no caso já está em vigor, Resolução 
nº 5.820/2018 –, numa verdadeira censura prévia, vedando o direito à liberdade de 
expressão que é constitucionalmente garantida (ADI nº 4.815/STF). 

Insta ressaltar que a imposição legal – art. 7º da Lei nº 13.703/2018 – da 
portabilidade, durante o transporte, do contrato de frete analisado e registrado pela  
ANTT, busca inviabilizar a dinamicidade das relações jurídicas em um país 
continental como o Brasil, notadamente no transporte de cargas perecíveis, que 
compõe boa parte dos produtos da cesta básica.  

É necessário reprisar o disposto no art. 174 da Carta da República, que 
prevê expressamente que a intervenção estatal na atividade regida pela livre 
iniciativa, tal como é o transporte rodoviário de cargas, somente pode ser indicativa, 
nunca vinculativa, ainda mais com previsão de expressivas sanções, como é o caso da 
norma impugnada.  

Ressalte-se, ainda, que o dispositivo constitucional supracitado menciona, 
também, que, além do caráter indicativo, o Estado deve se pautar nas funções de 
incentivo e planejamento como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o que não foi verificado no presente caso, visto que em nenhum 
momento foi realizada a Análise de Impacto Regulatório, prevista na Deliberação nº 
85, de 23 de março de 2016, da Diretoria da ANTT.  

Excelência, como é possível se verificar incentivo à utilização do serviço 
dos transportadores rodoviários de cargas quando a consequência de uma tabela 
vinculativa e obrigatória é, certamente, o abandono desses serviços com a sua 
consequente realização de maneira direta, por conta própria, notadamente por parte 
do produtor rural, mediante a aquisição de um caminhão e contratação de um 
empregado, estimulando a verticalização da atividade1. 

Portanto, não havendo alteração substancial no texto da Medida 
Provisória, quando da sua conversão em Lei – como não houve –, é imperioso o 
prosseguimento da presente ADI, notadamente por já ter audiência pública 
designada para o próximo dia 27/08/2018, pois a essência da norma se mantém, o que 

                                                 
1 https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1KE2AF-OBRTP 
  https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/jc_logistica/2018/07/640371-frete-tabelado-

leva-empresas-a-frota-propria.html 
     http://d.emtempo.com.br/economia/115184/produtores-avaliam-ter-frota-propria-para-fugir-da-
tabela-de-fretes 
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torna a inconstitucionalidade patente, mais ainda com a adição dos dispositivos 
acima explicitados (arts. 4º, §2º, 7º e 8º).  

Inclusive, é esse o posicionamento desta Suprema Corte, in verbis:  

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N° 405, DE 
18.12.2007. ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES 
CONSTITUCIONAIS À ATIVIDADE LEGISLATIVA EXCEPCIONAL DO 
PODER EXECUTIVO NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. I. 
MEDIDA PROVISÓRIA E SUA CONVERSÃO EM LEI. Conversão da 
medida provisória na Lei n° 11.658/2008, sem alteração substancial. 
Aditamento ao pedido inicial. Inexistência de obstáculo processual ao 
prosseguimento do julgamento. A lei de conversão não convalida os vícios 
existentes na medida provisória. Precedentes. (...). (ADI 4048 MC, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2008, 
DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-01 PP-
00055 RTJ VOL-00206-01 PP-00232) 

Nesse mesmo sentido, a ADI 3864 AgR, Relator(a):  Min. Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2009, acórdão eletrônico DJe-158 Divulg 15-08-2014, 
Pub. 18-08-2014, p.10, e a ADI-QO 1753, Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 23/10/98, 
p. 2. 

Ante o exposto, requer-se o aditamento da presente ADI, ante a conversão 
em lei da MP nº 832/2018, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 
13.703/2018, artigos 1º ao 8º e 10, e via de consequência (por reverberação normativa), 
da Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, e todas as demais que venham a 
ser editadas, pugnando-se pela imediata apreciação da cautelar pelas razões a seguir 
aduzidas.  

 

II. INSTAURAÇÃO DE CENÁRIO DE PERPLEXIDADE SOCIAL E 
INSEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA 
CAUTELAR 

 

A ANTT, conforme aviso publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 
20/06/2018, realizou tomada de subsídios (Aviso de Tomada de Subsídios nº 9/2018) 
até o dia 03/08/2018, visando obter melhores dados e informações para a elaboração 
de nova tabela de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas (colocando, 
no mínimo, em dúvida a atual tabela vigente). 

Ocorre que, de acordo com os normativos internos (Regimento Interno e 
Resolução nº 5.624/2017), o processo administrativo de tomada de subsídios perdura 
entre 90 e 120 dias, ou seja, a vigência do atual normativo – que é impraticável para a 
sociedade – se estenderá até, no mínimo, meados de dezembro de 2018.  
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Nesse ponto, é importante ressaltar que o próprio Poder Público 
reconhece que sua aplicabilidade e os valores constantes na Resolução da ANTT 
atual são fantasiosos e inviáveis de serem praticados, sendo que, além da tomada de 
subsídios supramencionada, o legislador anistiou as indenizações aplicadas até 19 de 
julho de 2018 (expectativa de data da sanção), motivado pelos novos procedimentos 
de fixação dos preços mínimos – art. 5º, §4º e art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 
13.703/2018 – fato que por si só já afasta a presunção de legalidade da Resolução nº 
5.820/2018 da ANTT e da constitucionalidade dos normativos questionados, o que 
impõe a sua suspensão.  

Por outro lado, tanto o atual (Resolução nº 5.820/2018 da ANTT), como 
qualquer outro tabelamento de preços do transporte rodoviário de carga, elaborado 
sem a participação efetiva do setor agropecuário, afronta ao art. 187 da CRFB/88, que 
institui o transporte no complexo arcabouço constitucional da política agrícola.  

Faz parte do arranjo sócio-político-administrativo brasileiro, a presença de 
atores privados em atividades típicas de Estado, nos termos do parágrafo único do 
art. 1º da CRFB/88. É o que ocorre, por exemplo com a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), quando a Carta Magna atribui à entidade o status de Função Essencial à 
Justiça. Por sua vez, a participação efetiva imposta no artigo 187 da CRFB/88 não se 
resume a uma participação meramente burocrática, no envio de contribuições na 
forma do Aviso nº 09/2018 da ANTT, pelo contrário, é um direito 
constitucionalmente assegurado de participar efetivamente da construção da política 
agrícola do País, com direito de ter seus argumentos ponderados pelo Poder Público, 
que tem o dever de lhes conferir atenção, considerando, séria e detidamente, as 
razões apresentadas pelo setor ao fundamentar a sua decisão. 

De modo muito particular, o constituinte originário destinou missões 
constitucionais específicas para o setor agropecuário (art. 187 da CRFB/88), 
estabelecendo inclusive o conteúdo normativo – autoaplicável – da política agrícola 
(art. 50 do ADCT), único segmento da economia a ser regulamentado pelo 
constituinte originário, in verbis: 

Art. 50. Lei agrícola a ser promulgada no prazo de um ano disporá, nos 
termos da Constituição, sobre os objetivos e instrumentos de política 
agrícola, prioridades, planejamento de safras, comercialização, 
abastecimento interno, mercado externo e instituição de crédito 
fundiário. (grifo nosso) 

Portanto, além do requisito constitucional formal de influência nos 
ditames da política agrícola – de participação efetiva do setor agropecuário no 
debate, o que não ocorreu no caso, pois a Lei foi aprovada a toque de caixa no 
Congresso Nacional (no mesmo dia em que aprovada na Câmara dos Deputados foi 
aprovada no Senado Federal; inclusive, há Mandado de Segurança questionando 
trâmite legislativo, vide MS nº 35.827/DF) –, o normativo questionado vai de 
encontro à própria regulamentação da política agrícola (Lei nº 8.171/1991), que 
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garante a comercialização da produção (art. 2º, I e III2, 3º, I, II e IX3), editada nos 
exatos termos da determinação constante no ADCT.   

Nesse sentido, importante observar a proximidade locacional, no corpo da 
Constituição, da ordem econômica com a política agrícola, o que já demonstra a 
preocupação do constituinte com a participação efetiva do setor em qualquer decisão 
estatal que influencie no seu desenvolvimento, mormente com a previsão do caput 
do art. 187 da CRFB/88. Percebe-se que o constituinte de 1988 buscou estabelecer 
laços de solidariedade socioeconômica entre o Poder Público e o setor agropecuário, 
reconhecendo a importância desse segmento econômico para o País.  

Ressalte-se, o transporte rodoviário de cargas faz parte das diretrizes que 
conformam a política agrícola, não só por estar expresso no texto constitucional, mas 
também por ser o principal meio de escoamento da produção agropecuária.  

Portanto, tanto a atual tabela, quanto qualquer outra que poderá ser 
editada nos próximos dias (art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei nº 13.703/2018) não contará com a 
participação efetiva do setor, ante a impossibilidade temporal e a ausência de sua 
regulamentação (art. 6º, parágrafo único). Destarte, não há como se manter o 
tabelamento de preços e as sanções impostas por seu descumprimento (art. 5º, §§ 4º e 
6º da Lei nº 13.703/2018), previstos nos atos normativos aqui impugnados, por 
estarem eivados de vícios de inconstitucionalidade.  

 Além disso, conforme estudo já anexado aos autos pela CNA, face à 
notória insegurança jurídica provocada pela MP nº 832/2018, convertida na Lei nº 
13.703/2018, e pela Resolução da ANTT nº 5.820/2018 (e demais subsequentes) no que 
tange ao transporte rodoviário de cargas, aproximadamente 50% (cinquenta por 
cento) da produção agropecuária brasileira se encontra represada. Já a 
comercialização do mercado futuro está praticamente paralisada4, visto que não há 
                                                 

2 Art. 2° A política fundamenta-se nos seguintes pressupostos: I - a atividade agrícola compreende processos 
físicos, químicos e biológicos, onde os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, 
subordinando-se às normas e princípios de interesse público, de forma que seja cumprida a função social e 
econômica da propriedade; (...) III - como atividade econômica, a agricultura deve proporcionar, aos que a ela se 
dediquem, rentabilidade compatível com a de outros setores da economia; (...) 

3 Art. 3° São objetivos da política agrícola: I - na forma como dispõe o art. 174 da Constituição, o Estado 
exercerá função de planejamento, que será determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, 
destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividade e suprir necessidades, visando assegurar o 
incremento da produção e da produtividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente 
alimentar, e a redução das disparidades regionais; II - sistematizar a atuação do Estado para que os diversos 
segmentos intervenientes da agricultura possam planejar suas ações e investimentos numa perspectiva de médio 
e longo prazos, reduzindo as incertezas do setor; (...) IX - possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos 
atuantes no setor rural, na definição dos rumos da agricultura brasileira; (...) 

4 http://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2018/07/valor-do-frete-causa-
indefinicoes-no-campo.html  

                 https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2018/08/05/agricultores-
se-preparam-para-o-plantio-de-soja-em-mt.ghtml  
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estabilidade, estimabilidade, calculabilidade ou previsibilidade da tabela e/ou norma 
que será aplicada5, gerando sistemático e gravíssimo abalo à economia brasileira e à 
balança comercial, com aumento da inflação e escassez de alimentos para a 
população, o que reforça a necessidade de imediata intervenção desta Suprema 
Corte, suspendendo os normativos em questão. 

Os prejuízos provocados ao setor agropecuário atingem números 
alarmantes6, chegando com os prejuízos e impactos a R$ 0,5 bilhão por dia apenas no 
que tange à cadeia produtiva da soja e do milho, situação insustentável, que clama 
por imediata intervenção do Poder Judiciário. Inclusive, na data de 11/07/2018 
(conversão da MP em Lei no Congresso Nacional) os veículos de comunicação 
trouxeram a alarmante situação, a título de exemplo, do Estado de Goiás, em que os 
prejuízos podem chegar a R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais)7.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública 
federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
publicou a Carta de Conjuntura nº 40, referente ao 3ª trimestre de 2018 (anexa), com o 
seguinte título: “Por que os alimentos levaram o IPCA de junho de 2018 à maior alta desde 
1995?”. O referido estudo tem como objetivo analisar o comportamento dos preços 
dos produtos agropecuários que compõem o grupo “alimentos e bebidas” e 
apresentar por qual razão o impacto desses produtos foi tão alto no IPCA do mês de 
junho, senão vejamos:  

“O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, no dia 6 
de julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
referente ao mês de junho. O setor agropecuário, que vinha contribuindo 
fortemente para a estabilidade do IPCA, acabou sendo um dos responsáveis 
pela maior alta do índice desde 1995”. 
(...) 
Contudo, os dados publicados pelo IBGE demonstram uma importante 
reversão na trajetória de preços no Brasil, especialmente de alimentos. O 
índice global em junho de 2018 alcançou 1,26%, indicando uma aceleração 
três vezes maior que o índice de 0,40% em maio. Essa é a maior taxa para o 
mês desde 1995 e a primeira vez, desde janeiro de 2016, que o índice mensal 
fica acima de 1%.  
A tabela 1 apresenta o IPCA geral, o grupo “alimentos e bebidas” e o 
subgrupo “alimentação no domicílio”.  
De acordo com a tabela 1, em dozes meses, a inflação acumulada saltou de 
2,85% em maio para 4,39% em junho. Esse salto reflete em parte a saída do 

                                                 
5 http://www.gadoecia.com.br/comprar-vender-gado-geral/tabelamento-vai-inviabilizar-venda-

antecipada-de-graos/  

6 https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Soja/noticia/2018/08/intromissao-de-
executivo-e-legislativo-no-frete-prejudica-agronegocio.html  

7      https://www.terra.com.br/economia/aprosoja-perdas-em-goias-podem-chegar-a-r-600-mi-com-
o-tabelamento-do-frete,b538247e1c9f9e5e7b950c952c7990d1vi01o3pg.html 



10 

 

mês de junho de 2017 no cálculo, que foi um mês marcado pela queda nos 
preços. Com alta de 2,03% no mês de junho, o grupo “alimentos e bebidas” 
foi o que apresentou maior impacto no resultado mensal do IPCA, 
respondendo por 40% da alta de preços. Tal encarecimento se deu, 
basicamente, nos alimentos consumidos “no domicílio”. Os preços desse 
subgrupo – que tem peso de dois terços em “alimentos e bebidas” – subiram 
3,09% em junho, enquanto os dos consumidos “fora do domicílio” subiram 
apenas 0,17%. 

 

Entre os alimentos que impulsionaram o IPCA, destaque para a batata 
inglesa, o leite, o frango e as carnes, principais produtos que compõem a cesta básica, 
impactados pelo aumento significativo do custo do transporte rodoviário de cargas 
(de 50% a 150%, conforme informado na exordial), refletindo diretamente na mesa da 
população brasileira. 

  

O IPEA analisa, também, o exato impacto da MP nº 832/2018, convertida 
na Lei ora impugnada, na economia brasileira: 

“A edição da Medida Provisória (MP) nº 832, de 30 de maio de 2018, que 
instituiu a tabela mínima de preços de frete, contribuiu para ampliar a 
diferença entre preços praticados pelos produtores e pagos pelos 
consumidores. Nesse sentido, segundo parecer do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (CADE) ao Supremo Tribunal Federal (STF), “o que 
está sendo proposto como tabelamento do preço do frete é claramente 
contrário ao interesse dos consumidores e dos próprios caminhoneiros, pois 
irá aumentar os preços dos bens finais no curto prazo e gerar graves 
distorções na dinâmica concorrencial do transporte rodoviário de cargas no 
médio e longo prazo”. 
Se, por um lado, a evolução dos preços em junho reflete os impactos 
imediatos assim como derivados da greve em si, em julho os efeitos do 
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tabelamento nos preços do frete tendem a se tornar mais perceptíveis 
à medida que acumulam seus desdobramentos sobre a estrutura 
produtiva. O setor agropecuário, particularmente, encontra-se no início do 
ano agrícola e da liberação de crédito de custeio, responsável pela aquisição 
de insumos. Dessa forma, levantamentos iniciais revelam os seguintes 
impactos no setor apenas no mês de junho:  
- O tabelamento está dificultando os produtores de receberem 
fertilizantes que serão utilizados no plantio da próxima safra de 
grãos, a qual se inicia nos meses de agosto e setembro. Ao todo, 27 
milhões de toneladas de adubos ainda não foram entregues nas 
diversas regiões produtoras do país. Esse fertilizante (80% 
importado) entra no Brasil basicamente por oito portos, e é 
transportado por até 2 mil quilômetros até as propriedades rurais. 
Os volumes de entregas de adubo em maio e junho de 2018 foram, 
respectivamente, 27% e 30% menores que em 2017.  
- Os produtores já deixaram de vender 8,7 milhões de toneladas de 
soja da safra futura, ou seja, venderam apenas 13% da safra 
2018/2019 do produto, quando a média para essa época do ano é de 
20%. 
- Ao menos sessenta navios estão parados nos portos brasileiros, 
com reflexos tanto na redução de embarques de mercadorias como no 
escoamento de fertilizantes por caminhões no chamado “frete 
retorno”. Diante do impasse sobre o frete, pelo menos metade dos 
caminhões que chegam aos portos com grãos está retornando vazia. 
Antes do tabelamento, ao menos 80% voltavam para as regiões de 
produção carregados de fertilizantes e corretivos.” (grifo nosso) 

E conclui: 

“A contribuição do agronegócio para esse controle inflacionário tem 
sido amplamente reconhecida. A queda, em 2017, de 4,85% nos preços 
dos “alimentos consumidos no domicílio” – viabilizada pela safra 
agrícola recorde – levou a inflação a encerrar o ano em apenas 2,95%, 
ficando abaixo, inclusive, do piso da meta de inflação para aquele 
ano.  
Esse patamar confortável de variação de preços contribuiu para um dos mais 
longos ciclos de redução da taxa básica de juros da história brasileira, 
trazendo a Selic para o seu menor patamar histórico – os atuais 6,5% a.a. 
Além disso, as duas maiores safras agrícolas da história brasileira – 
2016/2017 e 2017/2018 – garantiram importante sustentação à 
economia brasileira durante a crise econômica vivenciada pelo país 
nos últimos anos. Os fortes efeitos encadeados do agronegócio para frente e 
para trás têm, também, contribuído muito para a geração de renda, emprego, 
divisas estrangeiras (via recordes de exportação) e, consequentemente, para a 
estabilidade cambial, principalmente no ambiente de baixo crescimento.  
Os efeitos imediatos e derivados da greve dos caminhoneiros têm trazido 
instabilidades e incertezas à continuidade desse ciclo virtuoso de 
contribuição do agronegócio para a estabilidade macroeconômica brasileira. 
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O repique inflacionário de junho reflete a junção de três efeitos derivados da 
greve sobre os preços dos alimentos: i) entrave logístico durante a 
paralisação; ii) necessidade de reposição de estoques do varejo e de matérias-
primas na indústria; e iii) aumento de custos de transporte derivado do 
tabelamento dos fretes. Para julho, a expectativa é de que as pressões sobre os 
preços derivadas dos dois primeiros elementos se diluam, restando os 
efeitos decorrentes do tabelamento de fretes. O início da nova safra 
agrícola, com a consequente necessidade de insumos, adubos e fertilizantes 
nas regiões produtoras, tende a intensificar esse repasse de preços no curto e 
médio prazo, à medida que a atual safra seja escoada pagando fretes mais 
altos; e no longo prazo, via menor oferta de alimentos, caso a safra 
2018/2019 continue com seu plantio comprometido.” (grifo nosso) 

Portanto, se o impacto em junho, quando tínhamos reflexos da greve dos 
caminhoneiros, já foi preocupante, agora, com a tabela vinculativa dos preços do 
frete, levará a prejuízos incalculáveis, principalmente para a população brasileira 
que não esperava por inflação tão alta dentro de um curto lapso temporal. 

É imperioso que se destaque o fato de que a tabela, conforme previsão da 
Lei nº 13.703/2018 (art. 5º, §2º), possuirá reajuste semestral com base, no mínimo, na 
inflação (medida pelo IPCA). Consequentemente, todos os alimentos brasileiros, 
semestralmente, sofrerão aumento.  

Ou seja, o reajuste da tabela baseado na inflação levará ao próprio 
aumento da inflação, isto é, a tabela é autoinflacionária, de maneira que o gatilho 
inflacionário está posto e cumpre a esta Suprema Corte extirpá-lo. Inclusive, os mais 
carentes já sentem a inflação no bolso8. 

Assim, de acordo com a nota da CNA já colacionada nos autos, se em 
maio de 2018 as famílias brasileiras dispendiam 46,2% do salário mínimo para 
aquisição da cesta básica, estima-se que em julho/2018 dispenderam mais de 50% 
do salário mínimo para adquirirem os mesmos produtos, tudo em razão do 
tabelamento mínimo e obrigatório do frete, imposto pela Lei nº 13.703/2018, 
resultante da conversão da MP nº 832/2018, que trouxe à população a perda de seu 
poder aquisitivo. 

Nessa senda, é necessário analisar a situação insustentável que a 
obrigatoriedade imposta pelo § 4º do artigo 5º da Lei nº 13.703/2018 (mesma essência 
da MP nº 832/2018) vem gerando à população, pois em 2018 o Governo Federal 
elevou o salário mínimo para R$ 954,00 (acréscimo de R$ 17,00 em relação a 2017), 
enquanto o tabelamento do frete aumentará o custo da cesta de alimentos em R$ 
53,40 (valor três vezes maior), ou seja, a recalcitrância dessa Suprema Corte em sustar 
imediatamente os efeitos da MP nº 832/2018, convertida na Lei nº 13.703/2018, e da 

                                                 
8 https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2018/07/familias-mais-pobres-sentem-impacto-

maior-de-paralisacao-dos-caminhoneiros-nos-precos.shtml 
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Resolução nº 5.820/2018 da ANTT (e demais subsequentes), fará faltar alimento na 
mesa da população.  

Como bem destacado em matéria publicada na Revista Exame (em anexo), 
“a greve dos caminhoneiros seguiu o pior dos rumos”, donde se extrai:  

Toda essa história mostra como a lógica econômica pode sofrer sob um 
imperativo político. O governo Temer aprovou a medida porque estava 
fragilizado perante os grevistas e da população. Já o Congresso deixou que ela 
passasse, de olho nas eleições. Isso mesmo com o corpo técnico do governo 
contrário: o Conselho Administrativo de Direito Econômico diz que a tabela 
é anticoncorrencial; e o Ministério da Fazenda, que pode elevar os preços. 
Segundo a Fiesp, a maioria das indústrias pretende repassar o custo do frete 
mais alto. 
As associações dos produtores agrícolas projetam um encarecimento de 10% 
no arroz, 45% no frango e 50% no leite. A cesta básica de junho deve ter 
ficado 12% mais cara. "O tabelamento gera ineficiência na economia, com 
perda de bem-estar para a população", diz Thiago Guilherme Péra, do grupo 
de pesquisa em logística da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 
O governo tomou o pior dos rumos. E, por enquanto, não há sinal de que 
tenha achado um bom caminho. 

A corroborar tudo quanto suscitado na exordial e aqui reiterado, o estudo 
oriundo da ESALQ-LOG (também em anexo) evidencia as consequências do 
tabelamento de fretes para a sociedade brasileira (níveis maiores de inflação, 
situações de desabastecimento, possível redução da produção de alimentos para 
2019, redução da renda do transportador, diminuição da oferta de postos de trabalho, 
possibilidade de redução nas exportações), sublinhando:  

O Brasil é pródigo com tabelamentos malsucedidos. Tabelar o preço dos fretes 
não é solução para alavancar os transportadores, pois pode piorar a situação do 
resto da economia, e a renda deles por tabela.  
A Teoria Econômica afirma que qualquer tipo de política de preços mínimos 
gera ineficiência na economia como um todo e traz consequências sistêmicas 
para toda a sociedade, afetando o seu bem-estar a partir de um aumento 
generalizado de preços. 

Logo, é imperioso e urgente o deferimento da medida cautelar (liminar) 
por este Excelentíssimo Ministro Relator, ad referendum do Plenário deste 
Tribunal, para suspender a eficácia da Lei nº 13.703/2018, arts. 1º ao 8º e o 10, 
suspendendo-se também, via de consequência, por reverberação normativa, a 
eficácia da Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, e demais subsequentes, 
bem como que seja determinada a abstenção permanente da ANTT em editar novas 
tabelas com os preços mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de 
fretes, prevista no art. 5º da Lei nº 13.703/2018, até o competente exame a ser levado a 
efeito pelo Plenário desta Suprema Corte. 
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A CNA, dada a situação catastrófica que já se desenha no cenário 
agropecuário brasileiro e, em consequência, na economia nacional, se vê impedida de 
aguardar até a audiência pública marcada para o dia 27/08/2018, em razão do cenário 
de perplexidade social de tamanha magnitude que se instaurou no País, com o 
atraso na prestação jurisdicional, consubstanciado na falta de análise da medida 
cautelar pleiteada no presente feito.  

Não é admissível que a presente situação se torne mais uma na história 
brasileira em que o Executivo editou norma inconstitucional; o Legislativo, diante da 
situação política existente, chancelou tal atuação, prejudicando milhões de 
brasileiros; e o Judiciário demorou anos para realizar seu papel de guardião da 
ordem jurídica, tal como ocorreu no caso dos expurgos inflacionários, contudo, 
naquele caso, as instâncias ordinárias do Poder Judiciário não estavam vedadas a 
utilizar os mecanismos de freios e contrapesos (checks and counterchecks), isto é, 
estavam exercendo plenamente o poder jurisdicional que é típico do Judiciário.  

 

III. DA PRESENÇA, NOS AUTOS, DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS 
À APRECIAÇÃO DA CAUTELAR 

Vossa Excelência, em decisão do dia 15/06/2018, entendendo a urgência da 
questão, determinou a redução dos prazos de manifestação constantes no art. 10 da 
Lei nº 9.868/1999 sob o seguinte fundamento:  

Considerando a premente necessidade de solucionar a controvérsia ora 
apontada, em razão da comoção social apresentada em episódios de 
fechamento forçado de rodovias, resultando em desabastecimento de bens 
básicos por todo o país, faz-se mister reduzir os prazos de manifestação 
sobre o pleito cautelar previstos no art. 10 da Lei n.º 9.868/99. Assim, 
preserva-se o contraditório possível no caso concreto, sem penalizar a sociedade com 
o atraso na prestação jurisdicional. (grifo nosso) 

Logo em seguida, já em posse de todas as manifestações requeridas 
(Presidente da República, ANTT, SEPRAC-MF e CADE), Vossa Excelência, em 
decisão de 18/06/2018, afirmou que: “Finalmente, designo audiência preliminar à 
apreciação do pleito cautelar para a quarta-feira, dia 20/06/2018, às 11:00h, no gabinete deste 
Relator, anexo II-A do STF, 3º andar, sala 301”. 

Portanto, tal audiência possuía a finalidade de analisar o caso para 
apreciação da medida cautelar. Ocorre que, da Ata da Audiência de 20/06/2018, 
percebe-se que não foi apreciada a medida cautelar (postergando-se sua apreciação 
para após nova Audiência, datada para o dia 28/06/2018) e decidiu-se: 

1) Suspender todos os processos e os efeitos de decisões liminares, em 
todo o território nacional, que envolvam a inconstitucionalidade ou 
suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 
5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). 
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2) Designar nova audiência, para o dia 28 de junho de 2018, às 11 horas, 
neste mesmo local, restrita à presença dos mesmos participantes da presente 
audiência, oportunidade na qual as partes apresentarão proposta de preço 
mínimo intermediária e verificar-se-á a necessidade de manutenção ou 
não da suspensão determinada no item 1.  
3) (...) 

Realizada a segunda audiência preliminar do dia 28/06/2018 (três dias 
antes do recesso forense), não houve Ata de Audiência e nem decisão posterior 
quanto à apreciação da medida cautelar, bem como sobre a manutenção ou não da 
suspensão determinada no item 1 acima, encontrando-se a prestação jurisdicional 
pendente até o presente momento.  

Por fim, com a conversão da MP nº 832/2018 na Lei nº 13.703/2018, se faz 
urgente e necessária a apreciação da medida cautelar por este Supremo Tribunal 
Federal, também ante a perda de aplicabilidade do item 1 da decisão contida na 
Ata da Audiência de 20/06/2018.  

Ora, com a sanção da referida lei, ainda que não tenha ocorrido alteração 
substancial em relação a MP, o item 1 da decisão de Vossa Excelência perdeu o 
objeto, fazendo-se necessária sua imediata revogação para que o Judiciário exerça 
regularmente suas atribuições – de acordo com as peculiaridades de cada região – 
sob pena de violação do direito fundamental do cidadão de ter a prestação 
jurisdicional de maneira efetiva, ante a flagrante inconstitucionalidade dos atos 
normativos impugnados. 

Veja, Excelência, a situação é caótica, com prejuízos imensuráveis à 
população e irrecuperáveis à economia brasileira, bem como ao setor produtivo, não 
havendo como se aguardar até a realização da audiência pública, designada para o 
dia 27 de agosto de 2018, para então, decidir-se o pleito cautelar desta ADI. A 
concessão da tutela de urgência na presente ação, repita-se, se faz urgente.  

Com o estudo do IPEA anexado na presente manifestação, todos os órgãos 
de maior quilate possível assumiram um verdadeiro papel augúrio, veja as 
manifestações há mais de dois meses do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) e da Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da 
Concorrência do Ministério da Fazenda (SEPRAC-MF), requeridas por V. Excelência 
como forma de obter subsídios para a celeuma aqui colocada, ambas protocoladas 
nos autos da ADI nº 5956/DF, apensa à presente ação constitucional. 

Nessas informações, prestadas pelos órgãos supramencionados, há 
completo esclarecimento da tecnicidade da matéria, inclusive com o posicionamento 
claro pela inconstitucionalidade dos normativos impugnados, fato que por si só 
coloca em xeque a presunção de constitucionalidade dos normativos questionados, 
pois são órgãos vinculados ao Poder Executivo Federal, editor da Medida Provisória 
convertida na Lei nº 13.703/2018. 
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Nesse sentido, Excelência, pedimos vênia para transcrever trechos da nota 
técnica nº 11/2018/ASSEC/SEPRAC-MF (SEI nº 0775532), datada de 15/06/2018, na 
qual se afirma que a questão não é tão técnica como se imagina, mas, pelo contrário, 
estritamente jurídico-constitucional, no exato fundamento da exordial desta ADI, in 
verbis: 

22.  O mesmo pode ser extraído do trecho retirado mais acima da obra seminal de Luís 
Schoueri: 

“Acreditou o constituinte, em síntese, que da livre concorrência (em conjunto 
com os demais valores ali preconizados) surgiria uma Ordem Econômica mais justa. 
O raciocínio parece imediato quando se tem em conta que a livre concorrência 
pode ser mecanismo útil para que se tenha uma produção e circulação de bens 
e serviços.” 

23.  A observação de Schoueri é particularmente relevante para o presente caso, como 
confirmam as duas próximas seções. A medida provisória sob escrutínio da ADI nº 5956 e da 
ADI nº 5959, como se notará, afetou a própria circulação de mercadorias e serviços, gerando, 
inclusive, o temor de imposição de uma dupla marginalização como forma de proteger os 
setores diretamente afetadas pela política de preços mínimos do transporte rodoviário de 
cargas. Exemplo reside na aprovação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 215/2015 – que 
estabelece a inclusão do leite na pauta de produtos amparados pela Política de Garantia de 
Preço Mínimo (PGPM) – pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal (CAE) e 
no seu encaminhamento, com pedido de urgência para o Plenário daquela Casa.  
24.  Note-se que o alcance do desejado efeito sobre “a valorização do trabalhador do 
transporte rodoviário de cargas, assegurando-lhe existência digna” exigiria a realização de 
uma análise de impacto regulatório da medida, mostrando-se os efeitos esperados sobre setores 
que se comunicam, em particular a montante e a jusante, com o transporte rodoviário de 
cargas. Além de não realizada antes da emissão da Medida Provisória, a análise impacto 
regulatória tampouco estava prevista a posteriori, pelo regulador setorial (Ministério do 
Trabalho), ou por órgão estatístico, ou de pesquisa econômica (como o IBGE ou Ipea). 
25.   Sem essa análise, o efeito da medida Medida Provisória nº 832, de 2018, pode ser o 
oposto do anunciado: a elevação da renda no setor de transporte rodoviário de cargas viria em 
detrimento dos empregos nos setores produtores, ou reduziria o chamado excedente do 
consumidor. O excedente do consumidor, de forma simplista, representa a diferença entre o 
valor que o consumidor estaria disposto a pagar pelo produto (utilidade) e o valor cobrado. 
Como o efeito esperado da elevação do valor do frete é o repasse de parte significativa desse 
aumento para o consumidor final – em particular pelos mercados menos competitivos e pelos 
mercados nos quais a elasticidade do consumidor ao preço é baixa (dada a fidelidade, ou à 
essencialidade do produto, o consumidor não responde, ou responde menos a elevações de 
preço) -, o valor repassado determinará quantos consumidores serão excluídos desse mercado 
relevante (porque, dada a restrição orçamentária, ou a curva de utilidade, deixará de consumir 
esse produto, ou serviço); quantos, apesar de se manterem no mercado, reduzirão a quantidade 
consumida; e quanto preservarão a quantidade consumida desse mesmo produto, em 
detrimento do consumo de outro uso.  Em todos os casos a perda de bem-estar para o 
consumidor pode ser significativa.  

(...) 
C. Do Parecer nº 06298/2017/DF COGTR/SEAR/MF 

26.  Em 10 de julho de 2017, a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do 
Ministério da Fazenda, que veio a ser sucedida por esta Secretaria de Promoção da 
Produtividade e Advocacia da Concorrência (Seprac), emitiu parecer analítico sobre o Projeto 
de Lei nº 528, de 2015, que pretende criar uma política de preços mínimos para o transporte 
rodoviário de cargas. Conforme sinalizado pelo parecer: 

“O PL em epígrafe é de autoria do Deputado Assis do Couto e pretende 
estabelecer uma política de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas. De 
acordo com as justificativas que acompanham tal proposta, o objetivo é promover 
condições razoáveis à realização de fretes de transporte rodoviário de cargas em todo 
território nacional, de modo condizente ao serviço prestada pelos profissionais de 
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transportes. E acrescenta que a motivação de tal propositura se deve às paralizações 
ocorridas em todo Brasil que resultaram em compromissos assumidos pelo governo 
federal, entre eles a celebração de tabela referencial de fretes pelas entidades 
representativas dos caminhoneiros e das transportadoras com os embarcadores, tendo 
a mediação do Ministério dos Transportes. 

Todavia, a proposta em análise vai além e pretende estabelecer não apenas uma 
tabela que sirva de referência para o preço dos fretes, mas sim uma política vinculativa 
de preços mínimos. 

(...) 
28.  A nota então conclui que o Projeto de Lei nº 528, de 2015, tem o condão de restringir 
significativamente as condições de competição no setor de transporte rodoviário de cargas, 
“pois de um modo geral, a fixação de preços mínimos de frete rodoviário corresponderia a uma 
ineficiência da alocação de recursos econômicos no mercado de transporte rodoviário de 
cargas.  

D. Do efeito cascata do tabelamento e da dupla marginalização 
29.  A Medida Provisória nº 832, de 2018, instituiu a política de preços mínimos de 
transporte rodoviário de cargas. Um dos primeiros efeitos da medida foi provocar o 
descontentamento dos produtores agrícolas, que não teriam condições de arcar com o preço do 
frete – o qual, segundo estimativas, aumentaria cerca de 150%. A elevação dos preços 
possivelmente reduziria a demanda do consumidor final pelos produtos in natura e 
possivelmente não conseguiria ser repassado à indústria pelo pequeno produtor que não 
negociasse coletivamente e, assim, não usufruísse de poder compensatório. Com a compressão 
da sua margem provocada pela elevação artificial dos preços do frete (margin squeeze), o 
agronegócio seria profundamente afetado pela medida.  
30.  Com o objetivo de sustentar-se no mercado, o agronegócio, da mesma forma que o 
setor de transporte rodoviário, passaria a se movimentar-se nos bastidores e a promover 
lobbies pelo tabelamento de margens mínimas. Na verdade, essa movimentação já estaria 
acontecendo na prática, como exemplifica a aprovação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 
215/2015 – que estabelece a inclusão do leite na pauta de produtos amparados pela Política de 
Garantia de Preços Mínimos (PGPM) – pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal (CAE), em 5 de junho de 2018, e no seu encaminhamento, com pedido de urgência, 
para o Plenário daquela Casa.  
31.  O tabelamento tem por efeito habitual espelhar o comportamento de um mercado 
monopolista: o setor só será efetivamente beneficiado pela tabela se conseguir impor o preço 
que lhe seja mais favorável. O agente econômico eficiente é o maior prejudicado com o 
tabelamento: o valor tabelado é uma demanda do menos eficiente e tende a espelhar os seus 
custos, garantindo a sustentação no mercado do rentista. Se o tabelamento do frete rodoviário 
visa impor preços de monopolista, o tabelamento exigido pelo agronegócio viria, igualmente, a 
garantir margens de monopolista. Como a elastividade-preço do consumidor a produtos 
agrícolas in natura é baixa, a elevação dos custos dos produtos agrícolas e do frete seria, 
portanto, arcada integralmente pelos setores a jusante da cadeia produtiva, e, em particular, 
pelo consumidor final. Em se tratando de gêneros alimentícios, a medida penalizaria mais 
fortemente as famílias de renda mais baixa da população.  
32.  A imposição de preços de monopólio em mais de uma etapa da cadeia produtiva 
chama-se dupla marginalização. Ela decorre do poder de mercado de ambas as etapas do 
processo produtivo, que podem impor preços. No exemplo dado, a dupla marginalização teria 
sido viabilizada por um poder de mercado criado artificialmente pelo Estado, em detrimento do 
bem-estar do consumidor.  
CONCLUSÕES 
(...) 
34.  Por todo o exposto nesta nota, é possível concluir que a Medida Provisória nº 832, de 
2018, ao reintroduzir o tabelamento em setor aberto à livre concorrência sem a devida análise 
do impacto que a medida terá sobre os demais mercados, e, em última análise, sobre o 
consumidor, não conseguirá assegurar, conforme propôs, “a existência digna, conforme os 
ditames da justiça social”.  
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Ora, os impactos sentidos hoje pela população brasileira já eram possíveis 
de serem mensurados há mais de dois meses, em 15/06/2018, quando a SEPRAC-MF 
emitiu a referida nota técnica externando seus temores pelo tabelamento obrigatório 
e vinculativo do transporte rodoviário de cargas numa economia que prima pela 
livre iniciativa.  

Convém registrar ainda, para afastar por completo a presunção de 
constitucionalidade dos normativos e qualquer tecnicidade do assunto que não 
tenha sido extirpada pelas informações da SEPRAC-MF, trechos das informações 
prestadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), autarquia 
federal ligada ao Ministério da Justiça, cuja missão é zelar pela livre concorrência no 
mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder Executivo, não só por 
investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como 
também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência: 

(...) 
I. Do contexto : mercado de transporte de cargas 
5. A partir de análise efetuada em processos de fusões/aquisições (atos de concentração) e 
processos sancionadores administrativos (condutas anticompetitivas), o CADE pode construir 
sua visão de como entende estar estruturados os diferentes agentes deste setor sobre o prisma 
da concorrência, e não apenas sobre o contexto regulatório.  
6. Segundo referido no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem-se que: 

a atividade econômica do Transporte Rodoviário de Cargas realizado em vias públicas, 
no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração, exercido por 
pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, conforme estabelecido na Lei 
nº 11.442/2007, depende de prévia inscrição no Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas – RNTRC. Essa atividade foi regulamentada pela Resolução 
ANTT nº 3056/2009” [e posteriores] “e a inscrição e manutenção do RNTRC é de 
competência da Gerência de Registro e Acompanhamento do Transporte Rodoviário e 
Multimodal De Cargas – GERAR, integrante da Superintendência de Serviços de 
Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas – SUROC. O RNTRC contempla 
transportadores cadastrados em três categorias, a saber: 
i) as Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, 
ii) as Cooperativas de Transporte Rodoviário de Cargas – CTC, e 
iii) os Transportadores Autônomos de Cargas – TAC. 

7. Frise-se que o art. 4º da Lei n. 11.442/2007 estabelece ainda como se dá a relação entre os 
referidos entes, a saber: 

Art. 4º O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou 
embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, 
como agregado ou independente. 
§ 1º Denomina-se TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de 
sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, 
com exclusividade, mediante remuneração certa. 
§ 2º Denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte de 
carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete 
ajustado a cada viagem. 
§ 3º Sem prejuízo dos demais requisitos de controle estabelecidos em regulamento, é 
facultada ao TAC a cessão de seu veículo em regime de colaboração a outro 
profissional, assim denominado TAC - Auxiliar, não implicando tal cessão a 
caracterização de vínculo de emprego. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) 
(Vigência) 
§ 4º O Transportador Autônomo de Cargas Auxiliar deverá contribuir para a 
previdência social de forma idêntica à dos Transportadores Autônomos. (Incluído pela 
Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência) 
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§ 5º As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o Transportador Autônomo 
de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o embarcador não 
caracterizarão vínculo de emprego. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência) 

8. Ou seja, de acordo com a Lei n. 11.442/2007, o TAC pode ser concorrente da ETC ou pode 
eventualmente ser verticalmente integrado da ETC, atuando com ou sem exclusividade. Na 
hipótese de ser concorrente, ambos agentes estarão competindo pela preferência do “dono ou 
embarcador da carga”. Frise-se que, eventualmente, há ainda a interferência de um operador 
logístico, que faria a intermediação das relações:  

 
(...) 
10. No gráfico abaixo, o transporte da carga é representado entre dois pontos: 

* o ponto “r” (ponto de origem ou de recebimento da carga pelo transportador) e 
* o ponto “d” (ponto de destino ou de entrega da carga pelo transportador) 

 (...) 
14. No caso concreto, frise-se que a Resolução ANTT nº. 5820/2018, que buscou 
regulamentar a MP 832/2012, ao estipular um custo padrão para agentes diferentes, permite 
que todos aqueles que tenham custo inferior ao determinado pela norma poderão lucrar com o 
uso dos “valores mínimos” estabelecidos, por estarem impedidos de precificar abaixo da tabela. 
Fixou-se, assim, artificialmente uma das variáveis da formação do custo do serviço, com as 
potenciais consequências a seguir descritas. 
15. Ademais, a própria MP 832/2010 estabelece que o processo de fixação dos preços mínimos 
contará com a participação dos representantes das cooperativas de transporte de cargas e dos 
sindicatos de empresas de transportes e de transportadores autônomos de cargas, ou seja, dos 
diversos concorrentes do setor, aumentando, assim, as preocupações de caráter concorrencial 
derivadas do debate dos custos setoriais comuns pelos concorrentes, pela criação de um 
ambiente de incentivo ao comportamento cooperativo (similar ao cenário de cartelização). 
16. Orientada “pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, 
função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder 
econômico ” (artigo 1º, Lei nº 12.529/2011), a jurisprudência do CADE tem sido bastante 
assertiva sobre as consequências da intervenção estatal na economia, especialmente quando 
desta resulta a mitigação de condições “ótimas” que propiciam a maximização dos primados 
constitucionais da livre iniciativa. 
17. Reage, em realidade, à lembrança de que na história recente do país diversos planos 
econômicos previam o tabelamento de preços e a intervenção direta dos mais variados tipos, 
mecanismos muito planificados e estáticos para dar conta de equilíbrios que são por definição 
fenômenos dinâmicos, cujo descompasso com a realidade pode causar sérios problemas de 
desabastecimento, em razão de sinalizações equivocadas. 
18. Especificamente quanto ao tabelamento de preços discutido em abstrato, são 
reconhecidamente públicos os problemas concorrenciais (e econômicos deles decorrentes) 
causados, enunciados tanto em decisões de atos de concentração quanto em processos 
sancionadores de condutas anticompetitivas. 

(...) 
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20. As consequências do tabelamento, como acima demonstradas, resultam na proteção da 
margem de lucro dos ofertantes de determinado serviço, o que, no horizonte médio, pode ser 
prejudicial inclusive a eles próprios. 
21. Assim, o entendimento consolidado do CADE, estável em diversas composições de seu 
tribunal, é a de que o tabelamento de preço constitui uma infração à ordem econômica passível 
de condenação. Entre essas decisões estão, por exemplo, a condenação de tabela de preço de 
serviços médicos; de tabela de preço de frete de transporte de combustíveis; e em outros 
mercados, como de autoescolas e agências de viagens. 
(...) 
23. Decisão recente do CADE corrobora essa preocupação. Na Consulta nº 
08700.001540/2018-62, apresentada pelo Sindicato dos Transportadores Autônomos de 
Contêineres em geral de Itajaí e Região – SINTRACON e pelo Sindicato das Empresas de 
Veículos de Transporte de Carga e Logística de Itajaí e Região – SEVEICULOS para sanar 
dúvidas a respeito do estabelecimento de tabela de preço mínimo de fretes, idealizada e 
acordada entre as partes consultantes após paralisações no setor de transporte rodoviários de 
cargas, o voto da Conselheira Paula Azevedo analisou brevemente o Projeto de Lei da Câmara 
121/2017 (PLC 121/17), que se encontrava no Senado sob o número 528/2015, com dicção 
muito semelhante à MP 832/2018. No referido precedente, o CADE concluiu que tal tabela de 
preços mínimo, referida no Projeto de Lei 528/2015, era “danosa ao ambiente concorrencial ao 
reduzir a competitividade entre concorrentes, por afetar o mecanismo de equilíbrio de preços e 
limitar a possibilidade de barganha, medo a prejudicar os consumidores finais”. 
24. Ou seja, o CADE já analisou este tipo de situação e afirmou de maneira muito categórica 
de que há grande possibilidade deste tipo de tabela gerar prejuízos à sociedade brasileira. Não 
bastasse isso, este tipo de movimento e de setor, especificamente, possui largo histórico de 
práticas anticompetitivas, com incentivos a prática de cartelização, o que a criação de uma 
tabela de preços mínimos somente faz reforçar. 
(...) 
26. Além disso, com preços mais caros, com o frete não obedecendo a lei de oferta e demanda, é 
esperada uma diminuição da demanda por produtos finais, o que, por consequência, diminuirá 
o número de fretes e diminuirá as oportunidades de emprego disponíveis. Tal fenômeno é 
conhecido, em microeconomia, como geração de peso-morto social, ou seja, trata-se da situação 
na qual há um desequilíbrio em que a demanda consome menos e a oferta contratualiza menos 
do que seria socialmente desejável e do que ocorreria, normalmente, caso não houvesse 
intervenção estatal na economia. 
27. Corroborando com as preocupações externadas acima, destaque-se que estudos mostram 
que a regulação aumentou significativamente os custos e os fretes nos EUA entre 1940 e 
1980, quando havia uma regulamentação específica para fretes rodoviários, a Reed-Bullwinkle 
Act, que criou imunidade antitruste no setor. Na definição da Federal Trade Commission – 
FTC, as tentativas de regulação dos fretes geraram várias ineficiências, inclusive quanto ao 
número de empregos no setor. 
28. Deste modo, existem muitas evidências de que o que está sendo proposto como tabelamento 
do preço do frete é claramente contrário ao interesse dos consumidores e dos próprios 
caminhoneiros, pois irá aumentar os preços dos bens finais no curto prazo e gerar graves 
distorções na dinâmica concorrencial do transporte rodoviário de cargas no médio e longo 
prazo. Mais ainda, o tabelamento de preços mínimos acaba gerando, ao final, o 
resultado semelhante ao de uma cartelização, ou seja, a uniformização dos preços de 
agentes que deveriam concorrer no mercado por meio da oferta de melhores serviços. 
(...) 
36. Ante o exposto, uma vez seguidos os pressupostos acima, a princípio não caberia à 
autoridade antitruste adentrar no mérito da política pública setorial adotada visando 
substituí-la. Contudo, mesmo nesse caso é importante que a autoridade não se furte 
apresentar as preocupações concorrenciais derivadas de tal política e de seus graves 
efeitos deletérios ao consumidor, tendo em vista o seu papel de advocacy em temas 
relacionados à defesa da concorrência. No presente caso, a posição desta entidade é que o 
tabelamento, com o estabelecimento de preços mínimos, não apresenta benefícios ao 
adequado funcionamento do mercado e ao consumidor final, que arcará com os 
aumentos de preço decorrentes de tal medida. 
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Nos termos dessas informações técnicas apresentadas pelo CADE, que 
estão em perfeita sintonia com as informações técnicas da SEPRAC-MF e com as 
alegações presentes na exordial (violação dos artigos 1º, caput, IV, e parágrafo único; 
3º, I; 170, caput, II, IV, V; 174; e 187, caput e II, da Carta da República), corroboradas 
pelos dados e informações supervenientes do IPEA acerca do impacto que o 
tabelamento obrigatório e vinculativo – imposto pela MP 832 agora convertida na Lei 
nº 13.703/2018 – vem causando à população brasileira (e a economia nacional), impõe 
a imediata intervenção desta Suprema Corte para preservação de direitos essenciais e 
fundamentais à sociedade (v.g. o de alimentação, art. 6º, caput, CR/88).  

Portanto, exsurge imperioso e urgente a apreciação e o deferimento da 
medida cautelar (liminar) por este Excelentíssimo Ministro Relator, para suspender 
a eficácia da Lei nº 13.703/2018, arts. 1º ao 8º e o 10, suspendendo-se também, via de 
consequência, por reverberação normativa, a eficácia da Resolução ANTT nº 5.820, de 
30 de maio de 2018, e demais subsequentes, bem como que seja determinada a 
abstenção permanente da ANTT em editar novas tabelas com os preços mínimos 
referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes, prevista no art. 5º da Lei nº 
13.703/2018, ou, alternativamente, a suspensão da eficácia, dos artigos 4º, 5º, 7º e 8º da 
Lei nº 13.703/2018, tornando a tabela da ANTT referencial, isto é, sem força 
vinculante, até o competente exame a ser levado a efeito pelo Plenário deste Tribunal.  

Ad cautelam, se Vossa Excelência entender pela não concessão imediata da 
medida cautelar postulada, sucessivamente, a CNA pugna pela suspensão do § 6º do 
artigo 5º da Lei nº 13.703/2018, bem como das indenizações sujeitas a partir do dia 
20/07/2018, prevista no § 4º do art. 5º, ou seja, suspendendo-se a eficácia da expressão 
“e sua não observância sujeitará o infrator a indenizar o transportador em valor equivalente a 
2 (duas) vezes a diferença entre o valor pago e o que seria devido”.   

Frise-se que em situações de perplexidade social e insegurança jurídica, 
que contribuem para minar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas, como 
no presente cenário, o deferimento da medida cautelar, nos termos do parágrafo 
anterior, não acarretará nenhum prejuízo ou ônus aos transportadores autônomos de 
cargas, bem como às empresas de transportes de cargas, na medida em que a única 
consequência será a manutenção do status quo ante, vigente até 19/07/2018, data final 
estabelecida pelo legislador para anistia das indenizações definidas com base no § 4º 
do artigo 5º da MP nº 832/2018, até o competente exame a ser levado a efeito pelo 
Plenário desta Corte.  

 

IV. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente 
aditamento, com a adição dos argumentos aqui expostos aos constantes na exordial, 
com a consequente declaração de inconstitucionalidade integral da Lei nº 13.703, de 8 
de agosto de 2018 (artigos 1º ao 8º e 10), e via de consequência, por reverberação 
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normativa, da Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, e todas as demais 
que venham a ser editadas; sucessivamente, caso não se acolha esse pedido de 
inconstitucionalidade, que se declare a inconstitucionalidade dos artigos 4º; 5º, §§ 2º, 
4º e 6º; 7º e 8º da Lei nº 13.703/2018, para adequá-la à instituição de uma política de 
preços de referência, garantindo-se que a nova tabela seja elaborada com a 
“participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem 
como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes”, nos termos do 
artigo 187 da CRFB/88.  

Por fim, recebido o aditamento, é imperiosa e urgente a apreciação e o 
deferimento da medida cautelar (liminar) por este Excelentíssimo Ministro relator, 
até o competente exame a ser levado a efeito pelo Plenário deste Tribunal: 

 

(i)   para suspender a eficácia integral da Lei nº 13.703/2018 (resultante da 
conversão da MP nº 832/2018 em lei), artigos 1º ao 8º e o 10, suspendendo-se 
também, via de consequência, por reverberação normativa, a eficácia da 
Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, e demais subsequentes, bem 
como que seja determinada a abstenção permanente da ANTT em editar novas 
tabelas com os preços mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização 
de fretes, prevista no art. 5º da Lei nº 13.703/2018; 

 
(ii)   sucessivamente, caso não acolhido o pleito do item (i) acima, que se 

suspenda os artigos 4º; 5º, §§ 2º, 4º e 6º; 7º e 8º da Lei nº 13.703/2018, tornando 
a tabela da ANTT referencial, isto é, sem força vinculante; 

 
(iii)  sucessivamente, caso não acolhidos os pleitos anteriores  –  itens (i) e 

(ii) –, que se suspenda a aplicação das medidas administrativas, coercitivas e 
punitivas prevista § 6º do artigo 5º da referida Lei, bem como das indenizações 
sujeitas a partir do dia 20/07/2018, prevista no § 4º do art. 5º, ou seja, a 
suspensão da eficácia da expressão “e sua não observância sujeitará o infrator a 
indenizar o transportador em valor equivalente a 2 (duas) vezes a diferença entre o 
valor pago e o que seria devido”, dado que, em situações de perplexidade social 
(com impacto para a população) e insegurança jurídica (falta de presunção de 
aplicabilidade, efetividade e constitucionalidade dos atos normativos), a 
manutenção do status quo ante, vigente até 19/07/2018, afigura-se medida 
menos lesiva;  e 

 
(iv) caso não acolhidos os pleitos constantes nos itens precursores, requer 

suspensão da eficácia da Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, e 
demais subsequentes, por estar em desacordo com o novo normativo vigente 
(Lei nº 13.703/2018), bem como a revogação do item 1 da decisão constante na 
Ata de Audiência de 20/06/2018, que determinou a suspensão de todos os 
processos e dos efeitos das decisões liminares, em todo o território nacional, 
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que tenham como causa de pedir ou pedido a constitucionalidade da MP nº 
832/2018, ante a perda de seu objeto, para que o Poder Judiciário exerça 
regularmente suas atribuições – de acordo com as peculiaridades de cada 
região –, sob pena de violação do direito fundamental do cidadão de ter a 
prestação jurisdicional de maneira efetiva, ante a flagrante 
inconstitucionalidade dos atos normativos impugnados.  

 

Nesses termos, pede deferimento.  

Brasília, 09 de agosto de 2018. 

 

 

Rudy Maia Ferraz 
OAB/DF 22.940 

 
 

Taciana Machado de Bastos 
OAB/DF 30.385 

 

Alda Freire de Carvalho 
OAB/DF 4308 

 


