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Suinocultores podem requerer o fim e a restituição da contribuição para salário-educação

Produtores rurais pessoa física e pessoa jurídica devem recolher aos 
cofres públicos, o percentual de 2,7% sobre o valor total das 
remunerações pagas aos seus empregados. Do total desta 
porcentagem 2,5% da contribuição correspondem ao o salário 
educação e de 0,2% da contribuição ao INCRA.
Os 0,2% repassados ao INCRA são realmente devido, no entanto, a 
cobrança dos 2,5% relativos ao "salário-educação", que representam 
aumento nos custos tributários incidentes sobre a folha de salários 
mensal por lei não são devidos pelo produtor rural pessoa física, já que 
o Superior Tribunal de Justiça e as demais instâncias do Judiciário 
entendem de que é indevida a cobrança da contribuição ao salário 
educação de pessoas físicas, sendo possível o ressarcimento dos 
valores pagos nos últimos 5 (cinco) anos. "O produtor rural pessoa 
física, desprovido de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), não se enquadra no conceito de empresa, para fins de 
incidência da contribuição para o salário educação. Desta forma, 
existem medidas cabíveis visando o não recolhimento futuro da 
Contribuição ao Salário-Educação e, ainda, compensar e/ou restituir 
os valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, 
devidamente atualizados pela Taxa SELIC", contou o advogado 
tributarista Lucas Namorato.
O tributarista explicou que todos os produtores rurais pessoa física 
podem ajuizar uma ação neste sentido e para tal os mesmos precisam 
ter em mãos: o número do CEI, ou Cadastro Específico do INSS, 

inscrição estadual, cadastro do CEI e as 60 últimas guias de  
pagamentos relativos aos pagamentos dos funcionários, caso o 
produtor tenha dificuldade em organizar tais documentos pode ser 
fornecida a senha de acesso ao extrato de contribuições, e a partir 
disso o seu advogado pode retirar essas guias direto no sistema da 
receita.
Com estes documentos em mãos o representante legal escolhido pelo 
produtor ajuizará uma ação que visa afastar o recolhimento futuro dos 
2,5% relativos ao salário-educação quanto recuperar o valor pago pelo 
mesmo nos últimos cinco anos.
Os trâmites são simples, assim que o produtor entra com a ação ele 
precisa abrir uma conta de depósito judicial e em vez de fazer o 
pagamento habitual da guia ele depositará os 2,5% nesta conta e ao 
final do processo ele pode levantar estes depósitos já em espécie; caso 
não haja vitória, o valor depositado é transformado em pagamento 
para a União. "Nós produtores não temos absolutamente nada a perder 
aos cobrarmos os nossos direitos" comentou Calixto.
Os trâmites são simples, assim que o produtor entra com a ação ele 
precisa abrir uma conta de depósito judicial e em vez de fazer o 
pagamento habitual da guia ele depositará os 2,5% nesta conta e ao 
final do processo ele pode levantar estes depósitos já em espécie; caso 
não haja vitória, o valor depositado é transformado em pagamento 
para a União. "Nós produtores não temos absolutamente nada a perder 
aos cobrarmos os nossos direitos" comentou Calixto.
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ASTAP discutiu o desenvolvimento da suinocultura moderna

No dia 19 de junho a Associação dos Suinocultores do Triângulo e Alto Paranaíba recebeu cerca de 400 pessoas entre produtores e participantes da cadeia 
na cidade de Patos de Minas. 
Durante o XIX Seminário de Desenvolvimento e Tecnologia para Suinocultura Moderna tratados temas como "A sustentabilidade da suinocultura brasileira 
em um mundo em transformação", "Você é o líder da sua vida e dos seus resultados"; "O aporte nutricional como elemento fundamental para a promoção 
da saúde intestinal"; e o Uso prudente de antimicrobianos. “Foi um evento extremamente bem organizado além de bastante prestigiado. Parabenizo o 
presidente Caixeta e toda a sua equipe pela iniciativa, condução e inovação do seminário” disse Sabrina Cardoso de Moura, gerente da ASEMG.
"Vivemos uma fase de frequentes transformações, frente a inúmeros desafios, barreiras internas e externas do Brasil. O suinocultor brasileiro precisa se 
unir e estar preparado para enfrenta-los. O Seminário reuni palestrantes com temas vitais e atualizados à realidade da cadeia suinícola brasileira." Valder 
Caixeta- Presidente ASTAP.

ASEMG receberá curso gestão da suinocultura, imersão no Pensamento+1

Nos dias 01 e 02 de agosto acontecerá, na sede da ASEMG, o Curso 
de Gestão para Suinocultura – Imersão no PENSAMENTO+1. Trata-se 
de um curso que já capacitou mais de 600 profissionais, entre 
produtores, gerentes e técnicos, com foco no aumento da 
produtividade da granja. O curso é presencial, com 16 horas de 
duração, durante as quais o aluno irá conhecer o método 
PENSAMENTO+1 que é composto por técnicas de engajamento, 
liderança, gestão de equipe e análise de informações, que 
possibilitam que a granja alcance o seu máximo potencial produtivo. 
Tudo isso tratado de uma forma simples e objetiva.

Gestão para Suinocultura – Imersão no PENSAMENTO+1

Data: 01 e 02 de agosto

Local: Auditório da ASEMG (Av. Amazonas, 6020, Gameleira/BH)
Inscrições antecipadas com desconto especial de 10%. Para obter o 
desconto, é só inserir o cupom turma-2018 na tela de compra do 
curso.

Serviço



A Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga e a Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova, realizam entre os dias 24 e 25 de julho mais uma 
edição da SUINFEST (Feira Mineira de Suinocultura).
A cada dois anos, a Suinfest promove a troca de experiências entre profissionais do setor, seja com palestras técnicas ministradas por renomados 
acadêmicos, ou apresentações de caráter motivacional e empreendedor. O evento é oportunidade de negócios, por reunir as principais empresas 
fornecedoras do agronegócio, que trazem suas novidades de mercado com ofertas diferenciadas.
A equipe da Assuvap fez um levantamento para saber qual foi a visão dos expositores. 88% das empresas participantes da pesquisa avaliaram 
positivamente a 9ª Suinfest, sendo que 94% manifestaram algum interesse em participar da edição deste ano. A organização do evento foi igualmente 
bem avaliada, recebendo aprovação de 90% dos entrevistados. Destaque para os quesitos “Atuação da Secretaria” (100%); “Segurança” (100%); 
“Estrutura física” (97%) e “Programação do evento” (97%). O Jantar de Abertura também recebeu 100% de aprovação na pesquisa.
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Suinfest ocorrerá no final de julho

Suinocultores foram condecorados com medalha mérito rural 2018

Uma das mais aclamadas premiações do agronegócio mineiro, a medalha Mérito Rural, criada pelo SISTEMA FAEMG, com o intuito de valorizar o 
trabalho de pessoas e instituições que tenham se destacado pelo desenvolvimento do agronegócio foi entregue com a presença de empresários rurais, 
líderes do agronegócio, jornalistas e políticos.
O presidente da FAEMG, Roberto Simões, destacou a importância da premiação para valorização do setor, que representa mais de um terço da 
economia mineira: “É motivo de satisfação comemorar o Dia do Produtor Rural Mineiro, os 67 anos da FAEMG e a 10ª edição da Medalha do Mérito 
Rural. A luta continua. Apesar de todos os problemas, continuamos com a nossa tarefa de superar os obstáculos que fazem parte da vida do produtor 
rural. Não nos intimidamos”.
No âmbito da suinocultura dois produtores associados da ASEMG foram agraciados, Mário Lúcio Assis (Lula) da cidade de Curvelo e Joaquim Campos
Pereira de Lima Duarte. “Ter dois suinocultores no hall dos melhores produtores rurais do Estado nos enche de orgulho. A premiação foi merecida em
ambos os casos já que os dois são referência de qualidade nas cidades onde atuam” comentou Dr. Antônio Ferraz, presidente da ASEMG.
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Regimento da Bolsa de Suínos de Minas Gerais sofrerá alterações

Após reunião com os associados foram definidas algumas alterações 
relativas às regras vigentes na realização da Bolsa de Suínos de Minas 
Gerais que visam a melhorias do 
processo. As novidades entram em 
vigor já no mês de julho e deixarão a 
dinâmica da formação de preço 
ainda mais clara aos suinocultores.
“O atual estatuto de Bolsa está 
vigente desde o ano de 2011, logo 
era necessário o ajuste o quanto 
antes uma vez que com a dinâmica 
das informações e a mudança do 
perfil do mercado a formação de 
preço precisava ser adequada aos 
dias de hoje e nada mais justo do 
que ouvir os anseios daqueles que 
são diretamente impactados pela 
Bolsa” explicou o presidente da 
ASEMG, Dr. Antônio Ferraz.
A primeira mudança foi a eleição de 
d o i s  d i r e t o r e s  d e  m e r c a d o 
provisórios com mandato até abril 
de 2019, quando haverá eleição 
geral para uma nova diretoria. Para 
este período de nove meses foram 
eleitos os suinocultores: Roberto da 
Silveira Coelho, produtor da região 
Sul de Minas e André Costa, 
produtor da região do Centro-Oeste 
de Minas. Os recém eleitos diretores de mercado atuarão em 
momentos de impasse entre as sete regiões votantes, denominado 

Conselho Decisório, ou seja, caso não haja uma decisão através da 
votação direta, os diretores se posicionarão.

P e r m a n e c e m  v o t a n t e s  a s 
seguintes regiões: Centro-Oeste 
(engloba produtores do entorno da 
c idade  de  Pará  de  Minas ) , 
Tr iângu lo  M ine i ro  (eng loba 
produtores do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba), Z ona da Mata 
(engloba produtores do Vale do 
Piranga e de Juiz de Fora), Sul 
(engloba produtores do Sul de 
Minas ), Oeste (engloba produtores 
das  proximidades da cidade de 
Fo r m i g a ) ,  C e n t ro  ( e n g l o b a 
produtores das proximidades da 
cidade de Ol iveira)  e RMBH 
(engloba produtores da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte ).
Os suinocultores participantes da 
B o l s a  s e r ã o  f o r m a l m e n t e 
informados sobre a região em que 
seu negócio está inserido com o 
objetivo de orientá-lo em relação 
aos seus pares na hora da 
discussão de mercado.
Foi reafirmado que o voto de cada 
região será aceito somente se seu 
representante estiver presente na 

reunião ou através da videoconferência, não valendo votos fora dos 
casos supra citados.


