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 DECISÃO

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu a tutela
antecipada para determinar à ANTT que emita às empresas substituídas o MDF-e sem a inclusão do
CIOT  durante  o  mesmo  prazo  de  suspensão  dos  efeitos  da  Resolução  5.862/2019  -  ANTT
determinada na decisão do id. 6504956 que antecipou os efeitos da tutela.

2.  Em suas razões recursais,  a parte agravante alega que o SIMORSAL - Sindicato da Ind. de
Moagem e Refino de Sal do RN ajuizou ação ordinária contra a ANTT, por meio da qual postulou,
em  sede  de  tutela  de  urgência,  a  concessão  de  provimento  que  "[...]  suspenda  a  eficácia  da
Resolução 5.862/2019 até o transito em julgado da presente demanda ou alternativamente até o
prazo estabelecido no art. 25, §2º da mesma resolução, qual seja, 240 (duzentos e quarenta) dias,
prazo este que a demandada estabeleceu na resolução para implementação da emissão do CIOT em
seu sitio eletrônico". Aduz que relata o agravado que "a partir de 31/01/2020, todos os contratantes
ou subcontratantes de frete deverão cadastrar as Operações de Transporte e gerar os CIOTs por
meio  das  instituições  de  IPEFs  habilitadas,  sob  pena  de  incorrer  em  infrações  passíveis  de
penalidades pela ANTT e por outros órgãos eventualmente acionados pela ANTT". Sustenta que,
ao contrário do alegado, trata-se a hipótese de revisão de normatização antes já existente, tendo
sido promovida apenas a adequação para conformidade da regulação com a disposto no art. 7º da
Lei 13.703/2018, inserindo-se, ademais, melhorias identificadas durante todo o período de vigência
da norma e de adaptações advindas da evolução do mercado de meios de pagamento.

Argumenta que o juízo monocrático considerou necessária a concessão de prazo mais dilatado para
que a Resolução 5.862/2019 - ANTT produzisse seus efeitos, no caso, de 240 dias, utilizando-se
por base o art. 25, § 2º, que prevê a entrada em vigor do art. 5º, II, da mesma resolução, em 240
dias. E que, inclusive, sendo esse o prazo para adequação pelas IPFEs, a não fixação de um mesmo
parâmetro  poderia  conduzir  os  administrados  a  canais  não  gratuitos  para  emissão  dos  CIOTs,
onerando-os indevidamente. Ocorre que duas questões parecem merecer uma atenção especial: a
primeira relativa à prova do fato alegado; a segunda, ao impacto em si havido a partir da regulação,
ou seja, quem poderia ser atingido pela regulação e a concessão, inclusive, pela ANTT, de prazo
mais alargado para a portabilidade da documentação.

Relembra que a resolução foi aprovada a partir da análise, inclusive, das contribuições dos agentes
diretamente envolvidos, de modo que já se teria a presunção quanto ao fato de a nova normatização
(Resolução ANTT 5.862/2019) retirar as dificuldades antes existentes que derivariam da resolução
antiga (consequência da análise de impacto regulatório antes noticiado).

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
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3. É o relatório, em síntese.

4. Em que pesem as razões do recurso, a pretensão recursal não atende o requisito do perigo de
dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação  que  imponha  a  intervenção  imediata  desta  Relatoria.
Aguardar o julgamento do feito pela Turma é a melhor solução.

Ademais, a decisão apenas determinou que fossem suspensos os efeitos da Resolução 5.862/2019,
pelo prazo de 240 dias, a contar da sua vigência, considerando o previsto nos arts. 5º e 25, §2º da
citada  resolução.  Assim,  faz-se  razoável,  pelo  menos  nesse  momento  processual,  que  também
sejam emitidas às empresas substituídas o MDF-e, sem a inclusão do CIOT, durante o mesmo prazo
de suspensão dos efeitos da Resolução 5.862/2019 - ANTT

5. Diante do exposto, indefiro o pedido de feito suspensivo ao recurso.

6. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.
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