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PROCESSO N° 1018388-55.2017.4.01.3400

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM

PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRIGORÍFOCOS _
ABRAFRIGO

PARTE RÉ: UNIÃO FEDERAL

JUÍZA FEDERAL: KÁTIA BALBINO DE CARVALHO FERREIRA

DECISÃO

Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum ordinário,

intentada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRIGORÍFICOS

ABRAFRIGO em face da UNIÃO, na qual se objetiva, em sede de antecipação

de tutela, que se determine que niio sejam exigidos das empresas associadas da

Autora, na condiçiio de adquirentes de produçiio rural, a retençiio e o recolhimento, por

sub-rogaçiio, da contribuiçiio ao FUNRURAL e do seguro acidente do trabalho,

previstos nos incisos J e li, do art. 25, da Lei na 8.212/91, até o julgmnento definitivo da

presente demanda (...] (fI. 29).

Pretende, em síntese, que seja declarada a inexistência de

relação jurídico-tributária entre autora e ré, assegurando aos filiados da

entidade demandante a inexigibilidade pela retenção e recolhimento, por sub.

rogação, do FUNRURAL, considerando as decisões reiteradas do Supremo

Tribunal Federal, bem como a edição de Resolução nO 15/2017 do Senado
Federal.

Procuração e documentos às fls. 33/288.

Custas recolhidas à fI. 289.

Postergada a análise do pedido de tutela à fI. 292.

O Juízo manteve a determinação de oitiva da União, não

obstante o pedido de reconsideração feito pela parte autora (fls. 294/296).
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A autora reiterou o pedido ao argumento de que foi publicada a

Lei n° 13.606/2018, que institui o Programa de Regularização Tributária Rural _

PRR e que prevê a quitação de débitos pelo produtor rural, cuja adesão deverá

ocorrer até a data de 28/02/2018. Acrescenta que em razão da publicação do

PRR, eventual adesão ao PRR implicará a desistência das discussões judiciais e

administrativas (fls. 300/306).

Contestação da União às fls. 307/352. Alega, em prejudicial de

mérito, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 05 (cinco) anos

anteriores ao ajuizamento da ação e, no mérito, pugna pela improcedência do
pedido.

Manifestação da parte autora às fls. 327/329, em que pugna

pela procedência da ação.

Denegado o pedido de tutela às fls. 330/332.

Réplica às 338/345, em que a parte autora pugna, não obstante

o indeferimento do pedido de tutela, nova manifestação do JUÍzo com

fundamento no art. 296 do CPC (fls. 338/345).

É o relatório. DECIDO.

Com fundamento no art. 296 do Código de Processo Civil 1,

reconsidero a decisão que indeferiu o pedido de tutela e passo à análise do

pedido.

o deferimento do pedido de tutela de urgência pressupõe a

demonstração dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de

dano (art. 300 do CPCj2015).

Ao tratar do financiamento da Seguridade Social, o artigo 195

da Constituição Federal previa em sua redação original que:

I Art. 296. A tulelo provisório conserva suo eficácia no pendência do processo, mas pode, o
qualquer tempo, ser revogado ou modificada.

Parágrafo único. Solvo decisão judicial em contrário, o tutelo provisória conservaró a eficácia durante
o período de suspensão do processo.



.JUSTlÇA FEDERAL
SEÇ,\O ./UD/CIAR/A DO DISTRITO FEDERAL
J" VARA

P I'IlCCSSO fi" 10 18388-55.20 17 .-t.O I.3-tOO FI,.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:

I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários,
o faturamento e o lucro; [...]

11 - dos trabalhadores; [...]

19 4° A lei poderá instituir outras fontes destinadas a
garantir a manutenção ou expansão da seguridade social,
obedecido o disposto no art. 154, I.

A redação original do texto constitucional previa apenas a

contribuição do empregador incidente sobre a folha de salários, faturamento e o

lucro, não havendo qualquer previsão quanto à sua incidência sobre o valor da

receita bruta, Assim, é que a instituição de outras fontes de custeio da

seguridade, além das já previstas pelo legislador constitucional, exigia a edição

de Lei Complementar, nos termos do art. 154, I 2, da Constituição Federal.

Entretanto, as Leis nOS8.540/92 e 9.528/97 alteraram a redação

original do art. 25 da Lei nO 8.212/91, passando a prever a exigência da

contribuição sobre a receita bruta, em descompasso com o que previa a

Constituição Federal, que não autorizava tal forma de tributação.

O Supremo Tribunal Federal apreciou os Recursos

Extraordinários nos 363.852 3 e 596177 ., sendo este último com repercussão

2 Art. 154. A União poderá instituir:

I - mediante lei complementar, impostos nõo previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e
nõo tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;

; I{ECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO _ VIOLÊNCIA À
CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise da violência à
Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a
que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor doutrina _ José Carlos Barbosa
Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso, sendo impróprias as nomenclatura~
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geral reconhecida, declarando a inconstitucionalidade das Leis nOS8.540/92 e

9.528/97, que deram nova redação aos artigos 12, Ve VII; 25, I e 11 e 30, IV, da
Lei na 8.212/91.

A Emenda Constitucional na 20/98 alterou a redação original

do art. 195 da Constituição Federal, que passou a vigorar nos seguintes termos:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda
Constitucional na 20, de 1998)

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional na 20, de 1998)

conhecimento e não conhecimento. CONTRlllUIÇÃO SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE
BOVINOS. PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO _ LEI N"
8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTEI{IOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES _ COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante
o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a
venda de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V c
VII, 25, incisos I e lI, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis n0
8.540/92 e nO9.528/97. Aplicação de leis no tempo - considerações. (RE 363852, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010, DJe-071 DIVULG 22-U4-2010
PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-04 PP-007U1 RTJ VOL-00217-01 1'1'.00524 RET v. 13. n.
74, 2010, p. 41-69)

, CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUiÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR
RURAL PESSOA FíSICA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ART. 25
DA LEI B.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 1° DA LEI 8540/1992.
INCONSTITUCIONALIDADE. I - Ofensa ao arl. 150, 11,da CF em virtude da exigência de dupla
cantribuiçõa casa o produtor rurol sejo empregador. 11- Necessidade de lei complementar paro a
instituiçõo de nova fonte de custeio poro a seguridade social. 111- REconhecido e provido paro
reconhecer a inconstitucionalidade do arl. 1° da Lei 8.540/1992, aplicando-se aos casos
semelhantes a disposto no arl. 543-B do cpc. (RE 596177, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011. REPERCUSSÃOGERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG 26-0B-2011 pUBLlC 29-08-2011 EMENT VOL-02575-02 1'1'-00211 RTv. 101, n. 916,
2012, p. 653-662)
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b) a receita ou o faturamento; (Incluído
Constitucional nO20, de 1998)
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pelu Emenda

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de
1998)

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência
social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria c
pensão concedidas pelo regime geral de previdência social
de que trata o art. 201; (Redação dada pela
Emenda Constitucional n° 20, de 1998)

1I1- sobre a receita de concursos de prognósticos,

Com a alteração do texto constitucional, tornou-se possível a

incidência das contribuições destinadas à seguridade social relativamente ao

empregador, empresa ou entidade a ela equiparada tambêm sobre a receita,

alêm da folha de salários.

Após a sua vigência, foi editada a Lei n° 10.256/01, Ljue

novamente modificou a redação do art. 25 da Lei nO8.212/91, prevendo, como

hipótese de incidência da contribuição do produtor rural pessoa física, a receita

bruta da comercialização de sua produção, tendo o STF, no julgamento do

Recurso Extraordinário n° 718.874/ RS 5, realizado em 30.03.2017, reconhecido,

.' Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195. I DA CF. POSSIBILIDADE
DE EDiÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUiÇÃO DE CONTRIBUiÇÃO DE EMPREGADORES
RURAIS PESSOAS FíSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10256/2001 IA declaração incidental de
inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se. par força da regime de
repercussão geral. a todos os casos idênticos para aquela determinada situação. não retirando
do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficócia
para as demais hipóteses. 2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei
8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota
de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cólculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário pravida, com
afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa físico, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
(RE 718874, Relatar(a): Min. EDSON FACHIN, Relatar(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE

MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBlIC 27-09-2017 REPUBlICACÃO: DJe-225
DIVULG 02-10-2017 PUBlIC 03-10-2017) golei
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neste novo ordenamento, a constitucionalidade formal e material do

FUNRURAL.

Entretanto, tal julgamento não afastou a inconstitucionalidade

do art. 30, IV 6 (na redação das Leis n'" 8.540/92 e 9.528/97) reconhecida

anteriormente, uma vez que a Lei nO 10.256/01 nada dizia a respeito sobre a

sub-rogação.

Em 13.09.2017, adveio a Resolução do Senado Federal n0

15/2017, que suspendeu, nos termos do artigo 52, X 7, da Constituição Federal,

a execução dos arts. 25, I e 11, e artigo 30, IV, da Lei nO 8.212/91, com efeitos

retroativos ao julgamento do RE 363.852, confira-se:

Art. 10 É suspensa, nos termos do artigo 52, inciso

X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do

artigo 12 da Leio 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução

do art. 10 da Leio 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que

deu nova redação ao artigo 12, inciso V, ao art. 25, incisos I

e 11,e ao artigo 30, inciso IV, da Leio 8.212, de 24 de julho

de 1991, todos com a redação atualizada até a Leio 9.528,

de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais

por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal

Federal nos autos do Recurso Extraordinário nO363.852.

Assim, o artigo 30, IV, da Lei nO8.212/91, que não foi objeto de

análise do RE 718.874/ RS e teve a sua inconstitucionalidade declarada no

julgamento do RE 363.852, bem como a sua execução suspensa pela Resolução

n° 15/2017.

" Art. 30 [...]IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e do
segurado especial pelo cumprimento das obrigações do ar!. 25 desta Lei, independentemente de
as operações de venda ou consignaçõo terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, no forma estabelecida em
regulamento; (Redacõo dada pela Lei 9.528. de 10.12.97)
7 Ar!. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: [... ]
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Logo, não pode ser exigida a contribuição ao FUNRURAL dos

adquirentes de produtos agropecuários de empregadores rurais pessoas físicas,

na modalidade sub-rogação, com base no referido art. 30, inciso IV, da Lei n.

8.212/91, apesar de a contribuição para o Funrural ter sido considerada

constitucional para os produtores rurais com base na Lei n.1O,256/2001,

posterior à Emenda Constitucional 20/98.

O pericullllll ill mom decorre dos prejuízos infringidos aos

associados da parte autora que se veem na iminência de efetuar o recolhimento

de valores indevidos, podendo, inclusive, em caso de cobrança, serem incluídos

em cadastros restritivos de crédito, dívida ativa, CADIN, dentre outros.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO

PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA

TUTELA para determinar a suspensão, em relação aos associados da parte autora,

da exigibilidade dos débitos de FUNRURAL (Lei n° 8.212/91, art. 25, I e 11) que

lhes tenham sido ou lhes venham a ser imputados na qualidade de sub-rogados

dos empregadores rurais pessoas físicas de quem adquirem gado ou outros

produtos agropecuários, com fundamento no art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, que

teve sua execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nO15/2017.

Intime-se a União Federal (l'FN), por mandado, para imediato
cumprimento.

Intimem-se as partes para dizer se pretendem produzir outras

provas, além das já existentes nos autos, justificando e delimitando-lhes o objeto e

pertinência com o contexto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Brasília (DF), 22 de junho de 2018.

KÁ~'U2x}~¥;m--FE-R-R-EIRA
Juíza Federal Titular da 3" Vara/DF

x - suspender a execução, na lado ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunol Federal;
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