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FUNRURAL 

 

Adiante, algumas informações e orientações. 

 

1. O PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 13/17 – 

RESOLUÇÃO DO SENADO 15/17 

 

É o barulho do momento.  

No que se refere ao Projeto de Resolução do Senado nº 13/17, que 

se transformou na Resolução do Senado 15/17, o que se percebe é exatamente 

o que foi discutido na reunião ocorrida na FAEMG, em 29/08/17: ele não 

soluciona o problema, mas abre um novo flanco de discussão no Judiciário. É de 

extrema controvérsia. É ele eficaz ou inócuo? Os seus efeitos retroagem ou não 

(se o efeito do PRS não retroage, a tese nele contida tem chance de retroagir)? 

Restabelece ou não a cobrança do Funrural com base no art. 22 da Lei 8.212/91? 

Se o resultado da Resolução não é imediato e nem seguro, as 

interrogações por ele geradas têm de ser sanadas é no Poder Judiciário. Assim 

será, de pronto, no momento dos embargos de declaração no Recurso 

Extraordinário nº 718.874 e também na ADI 4395. Pode ser incorporado em 

qualquer outra ação que esteja tramitando no Judiciário, sendo que, neste caso, 

o advogado patrocinador do processo deve analisar a conveniência que, em 

princípio, entendemos oportuna.  

O Supremo sinalizou, através de voto do Ministro Alexandre de 

Morais, no Recurso Extraordinário nº 718.874, que, a cobrança do Funrural pelo 

art. 25 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 10.256/01, é vigente, eficaz 

e aplicável, além de encontrar-se estribada com todos os elementos tributários: 

fato gerador, base de cálculo e alíquota. O Senador Antônio Anastasia, docente 

constitucionalista, também manifestou que, a partir de 2001, com a Lei 

10.256/01, o Funrural tornou-se constitucional. É apenas um sinalizador, pois há 

corrente doutrinária no sentido contrário, à qual entendemos ser correta, não por 

conveniência, mas por convicção, cientes de que, colocado no Judiciário, o 

resultado pode não ser o esperado. 

Portanto, a Resolução Senado 15/17, a nosso ver, não gera resultado 

imediato e resta dúvida se realmente é eficaz. O assunto será tratado no 

Judiciário. 
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Noticia-se que a União ajuizará Mandado de Segurança contra a 

Resolução. 

Ao produtor rural, recomendamos que acompanhe as informações do 

desenrolar que passaremos aos nossos Sindicatos.  

Melhor é não desperdiçar o momento da Medida Provisória 793/17 e 

aperfeiçoá-la no trâmite legislativo, especialmente pelo fato de que tem como 

relatora, na Comissão Mista do Congresso Nacional, a Deputada Teresa 

Cristina, parlamentar de alta sensibilidade, grande seriedade e de profundo 

conhecimento da atividade rural e sindical rural. Além do mais, trata-se de 

deputada sempre de sentinela às demandas da FAEMG. Mais ainda, esta 

Medida Provisória tem atrás de si o respeitado batalhão que integra a Frente 

Parlamentar da Agropecuária - FPA. 

 

2. MP 793/17 – DEVO ADERIR OU NÃO? O PRAZO DE ADESÃO 

SERÁ PRORROGADO? A MP SERÁ APRIMORADA? 

Sendo assim, surgem as perguntas: o produtor deve aderir ou não à 

renegociação contida na MP 793/17? Ela tem chance ser aperfeiçoada no 

Congresso, na Câmara e no Senado? O prazo de adesão será prorrogado? Se 

renegociar, o que confessar? 

Vamos em parte. O produtor – produtor rural pessoa física 

empregador – deve aderir ou não à renegociação da MP 793/17? A decisão é 

individual. A renegociação não é obrigatória. 

Ousamos sugerir o que o produtor rural deve fazer, neste momento.  

Primeiramente: deve ir levantando as operações que realizou de 

vendas a produtores rurais pessoa física nos cinco últimos anos, caso não tenha 

ajuizado ação. Deve buscar as notas fiscais que emitiu nesses cinco anos, 

verificar os valores que efetivamente recebeu.  

Em segundo: ao que soubemos, há chance de prorrogação do prazo 

de adesão. Porém, isto ainda é expectativa e não certeza. Assim, sugerimos que 

o produtor deixe para aderir na última semana de setembro, caso assim opte, 

pois se houver prorrogação ele terá mais prazo para pagar o percentual da 

adesão, que também pode ser melhorado/reduzido na tramitação da MP. 

Também, se efetivamente houver a prorrogação, o produtor usufruirá de mais 

prazo para aderir e, talvez, desembolsará valor menor de entrada para adesão, 

entre outros pontos que podem vir a ser melhorados na tramitação da MP, caso 
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esteja ela com a tramitação concluída e transformada em lei até a data final da 

adesão. 

Se o produtor aderir agora, terá de pagar no ato da adesão, a entrada 

ou até 1%, percentual este que deve ser recolhido sucessiva e mensalmente. Se 

houver mais prazo para adesão e se já tiver iniciado o pagamento da entrada, 

quando terminar a tramitação da MP, já terá pago de 3 a 4%, não lhe surtindo 

mais efeito a redução da entrada, caso esta venha a se tornar realidade. 

Por outro lado, se não houver prorrogação, o produtor já está 

preparado para aderir, caso assim opte, no prazo hoje fixado, 29/9/17: apurou o 

lastro documental das operações que quer renegociar e que constará da 

confissão; preparou o valor para a adesão; e por aí vai. Em outras palavras, se 

quiser renegociar na forma da MP vigente, não havendo prorrogação, estará apto 

a protocolar o pedido no prazo atual, na última semana de setembro, atentando-

se às demais condicionantes para tal ato. 

A forma de renegociação está na Instrução Normativa nº 1.728/17 da 

RFB 

(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&i

dAto=85255) e na Portaria PGFN 894/17 

(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&i

dAto=85682).  

Em terceiro: no caso de produtores que não ajuizaram ação, cuidado 

com as operações com pessoa jurídica adquirente em que esta não descontou 

o Funrural. A Lei 8.212/91 determina que a pessoa jurídica adquirente é sub-

rogada na obrigação do produtor rural pessoa física (art. 30, IV da Lei 8.212/91). 

Se ambos, vendedor e adquirente confessarem a mesma operação, temos muito 

receio na dificuldade da comprovação perante a Receita Federal de que se trata 

da mesma operação, o que inviabilizaria a restituição.  

Porém, caso o produtor tenha ajuizado ação, a Receita Federal está 

considerando que os débitos destas operações também são do produtor e, 

portanto, entende que deve integrar a confissão, no momento da adesão. Assim, 

não confesse sem antes ajustar com o adquirente, nas operações que tenha 

realizado com pessoa jurídica, esta na condição de adquirente. 

 

3. EXPECTATIVAS 

Prorrogação do prazo para adesão – Esperamos que a prorrogação 

venha através de nova Medida Provisória, tal como se deu com a MP 798, que 

modificou a 783. Estamos atentos a este assunto, que foi intensamente 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85255
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85255
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85682
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85682
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manifestado nas audiências públicas realizadas pela Comissão Mista, nos dias 

12 e 13 de setembro de 2017. Nas andanças por Brasília, ouvimos que este 

assunto está no forno e o forno está aceso. Foram apresentadas 61 emendas 

quanto à prorrogação. 

Redução do percentual de adesão – Esperamos que haja redução 

do percentual de entrada, hoje fixado em 4%. Ao que percebemos, esta 

proposição também tem chance de ser acolhida. 88 emendas foram 

apresentadas sobre este ponto. 

Opção pelo recolhimento em folha de pagamento (art. 22 da Lei 

8.212/91) ou recolhimento pela comercialização (art. 25 da Lei 8.212/91). Esta 

opção é do clamor do produtor e tem receptividade entre os parlamentares. 49 

emendas versam sobre a possibilidade de opção. 

Isenção nas operações entre produtores – Este é um pleito dos 

produtores muito palatável entre os parlamentares. Ao que tudo indica, integrará 

o texto da MP. 62 emendas abordam este tema. 

Redução da multa e encargos – É outro tema com igual repercussão 

que sinaliza com boas chances de ser acolhido no tramitar da MP. Quanto a 

encargos, nos quais estão inseridos os honorários de sucumbência, este ainda 

é meio polêmico em razão da titularidade do mesmo. Tem sido objeto de análise 

e discussão. São 138 emendas à MP só sobre este ponto. 

Juros sobre o passivo – exclusão total. Já está no texto da MP. 

Alíquota do Funrural a partir de 1º de janeiro de 2018: 1% (1% para 

o Funrural, 0,1% para riscos de acidente de trabalho e 0,2% para SENAR). Isto 

já está no texto da Medida Provisória. Alíquota cairá de 2% para 1,2%. 

Desistência de ação/renúncia do direito – há 19 emendas no 

sentido de se retirar das condicionantes para adesão à renegociação a 

desistência de ação judicial e a renúncia ao direito. 

Possibilidade de pagamento com crédito fiscal – 18 emendas 

sobre esta hipótese. 

Sobre todos esses temas, a FAEMG encaminhou emendas que foram 

apresentadas pelos Deputados Marcos Montes, Ademir Camilo, Rodrigo 

Pacheco e Domingos Sávio, além do Senador Antônio Anastasia. 

 

4. NOTIFICAÇÕES DA RECEITA FEDERAL 
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Produtores que ajuizaram ação quanto ao Funrural estão sendo 

notificados pela Receita Federal. Porém, percebemos que a Receita apenas está 

a informar-lhes que podem renegociar nos termos da MP 793/17, que têm prazo 

para aderir (29/9/17) e que, para a adesão, têm de desistir da ação. Há, ainda, o 

requisito da comprovação do pagamento de 1 a 4% do débito no ato da adesão. 

Quanto a estas notificações, recomendamos reiterando que o 

produtor deve procurar urgentemente o advogado que o patrocina judicialmente 

para discutir a questão e decidir o que fará. 

Mesmo nos casos em que o produtor que tenha acionado 

judicialmente e opte pela adesão ao programa de regularização, recomendamos 

leitura ao item 1 destas informações. 

 

A todo fato novo que venha se dar, estaremos prontos para lhes 

comunicar ou atende-lo. 

 

Continuamos ao inteiro dispor. 

 

Francisco Maurício Barbosa Simões 

Assessoria Jurídica 


