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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ – SENAR/PR, por sua 
procuradora que ao final subscreve, nos autos do processo em epígrafe, vem a Vossa 
Excelência requerer o seu ingresso na lide, na condição de AMICUS CURIAE, nos 
termos do art. 543-A, §6º, do CPC e do art. 323, §3º, do RISTF, nos autos da presente 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelos seguintes fatos e fundamentos:  

 

DA OPORTUNIDADE PROCEDIMENTAL DA PRESENTE INTERVENÇÃO. 

 

A admissão do amicus curiae pode ocorre em qualquer fase do 
procedimento, desde que seja antes do início do julgamento conforme precedentes 
do STF. 

 

O presente feito ainda não foi a julgamento, razão pela qual o 
momento processual ainda admite a intervenção ora pleiteada. 

Assim, não há como deixar de reconhecer o interesse institucional do 
SENAR para pleitear sua intervenção na presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade como amicus curiae, com o objetivo de enriquecer o debate 
desta relevante questão de ordem pública. 

 

DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E DA REPRESENTATIVIDADE DO SENAR. 
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No caso concreto, estão presentes os requisitos legalmente exigidos 

para a intervenção do SENAR na qualidade de amici curiae, assim como a utilidade e 
a conveniência da sua atuação.  

A matéria teve sua repercussão geral reconhecida, e é 
suficientemente relevante, tendo o SENAR expressiva representatividade frente ao 
tema discutido nos autos, sendo que a especificidade jurídica da questão 
seguramente recomenda que as suas contribuições sejam apreciadas por esta Corte. 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR é uma 
instituição privada, vinculada à Confederação Nacional da Agricultura - CNA e 
administrada por um Conselho Deliberativo de caráter tripartite e paritário, do qual 
participam representantes dos empregadores, trabalhadores e do governo federal. 

Pertencente ao denominado Sistema “S”, o SENAR foi criado, como 
visto, com o objetivo de executar, em todo Território Nacional, a Formação Profissional 
Rural - FPR e a Promoção Social – PS de trabalhadores e produtores rurais. 

Composto por uma Administração Central, localizada em Brasília/DF, 
e 27 Administrações Regionais, presentes em todos os Estados da Federação e 
Distrito Federal, responsáveis pela operacionalização dos eventos destinados ao 
homem do campo, o SENAR consegue mobilizar, estruturar e executar as ações de 
Formação Profissional Rural e atividades de Promoção Social em todo o País, de 
forma moderna, ágil e dinâmica. 

As Administrações Regionais, que atuam de forma descentralizada, 
de acordo com as suas realidades locais, têm como importante fonte de fortalecimento 
de seus trabalhos as parcerias com instituições públicas e privadas.  

No desenvolvimento desta metodologia, que tem como características 
mais importantes a valorização dos conhecimentos e habilidades do trabalhador rural 
e a associação deste saber à oferta formativa, o SENAR promove verdadeira 
revolução nos métodos tradicionais de ensino do País, realizando a formação integral 
do indivíduo dentro do seu contexto social, econômico e cultural, em propriedades 
rurais, sem a necessidade de gastos com manutenção em centros de treinamento e 
no ambiente do próprio trabalhador. 

 

Quanto à Formação Profissional Rural, o SENAR atua na agricultura; 
pecuária; silvicultura; aquicultura; extrativismo; agroindústria; atividades de apoio 
agro-silvo-pastoril e atividades relativas à prestação de serviços. 

Esta vertente de trabalho da Instituição objetiva qualificar, aperfeiçoar, 
atualizar ou especializar o trabalhador rural em todas as profissões do meio rural, de 
acordo com as necessidades apresentadas por cada turma. Para a realização de um 
trabalho efetivo, identificam-se as necessidades, com base em estudo do mercado de 
trabalho, que fornece subsídios para o planejamento das ações de formação 
profissional a serem desenvolvidas. 
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Em relação às atividades de promoção social, o SENAR trabalha nas 

seguintes áreas: saúde; educação de adultos, alimentação e nutrição, organização 
comunitária; artesanato, cultura, esporte e lazer; e apoio às comunidades rurais. Esta 
vertente de trabalho da instituição visa ao desenvolvimento de aptidões pessoais e 
sociais do trabalhador rural e sua família, numa perspectiva de maior qualidade de 
vida, consciência crítica e participação na vida da comunidade. 

O desenvolvimento dos trabalhos pelo SENAR torna-se possível por 
meio da arrecadação proveniente da comercialização da produção agrosilvopastoril 
que propicia sua presença em praticamente todos os municípios brasileiros, em 
função de efetiva parceria que mantém com Sindicatos Rurais Patronais e Laborais. 
Desta forma, o SENAR tem conseguido realizar um trabalho diferenciado e 
permanente, contribuindo significativamente para diminuir as enormes diferenças 
regionais e sociais no País.  

Com efeito, faz parte da missão legal do SENAR não apenas a 
Formação Profissional Rural, mas também a Promoção Social, de trabalhadores rurais 
assalariados e autônomos e produtores rurais em regime de economia familiar, 
incluindo suas famílias. 

Para bem desenvolver seus objetivos, o SENAR dispõe de recursos 
que proveem basicamente de arrecadação mensal compulsória de 0,2% para 
Produtor Rural Pessoa Física e 0,25% para Produtor Rural Pessoa Jurídica sobre a 
receita bruta oriunda da produção agropecuária recolhida pelos produtores rurais e 
2,5% sobre a folha de pagamento do setor agrário das agroindústrias de avicultura, 
suinocultura, piscicultura e carcinicultura.  

Feita essa introdução, que se reputa necessária, o SENAR demonstra 
preencher os requisitos para ser admitido na presente ADI como amicus curiae, nos 
termos do art. 543-A, §6º1, do CPC e art. 323, §3º, do RISTF. 

 

DO MÉRITO EM ANÁLISE NA PRESENTE ADI.  

 

A presente ADI trata da contribuição previdenciária devida pelo 
produtor rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural. 

Cuida-se da contribuição social comumente denominada de “Novo 
Funrural”, na forma do estabelecido pelo art. 25 da Lei nº 8.212/91, com a redação 
das Leis nº 10.256/2001 e nº 11.718/2008. Tal exação, na conformação anterior a 
essas leis, foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal no RE 363.852, Rel. 
Min. Marco Aurélio, e no RE 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 

Nesses julgamentos, a Suprema Corte assentou a 
inconstitucionalidade do tributo nos termos fixados pelas Leis nº 8.540/92 e 9.528/98, 
de modo que sua decisão – como bem definido nos embargos de declaração opostos 
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contra ambos os acórdãos – ficou restrita a um período certo, qual seja, relações 
tributárias anteriores à Emenda Constitucional nº 20/98 e ao advento da mencionada 
Lei 10.256/2001, assim como a um objeto específico, a contribuição previdenciária 
conhecida como “Novo Funrural”. 

Tanto é assim que o Ministro Ricardo Lewandowski, relator originário 
do RE 718.874, assentou, quando da análise da repercussão geral do feito, a 
necessidade de se examinar a questão da constitucionalidade do tributo sob enfoque 
com a novel redação decorrente da Lei 10.256/2001. 

Entretanto, como inclusive noticiado na petição inicial da ação que 
resultou no RE 718.874, a comercialização da produção rural implica o recolhimento, 
pelo adquirente dos produtos e em favor da União, de 2,3% calculados sobre o preço 
da venda, dos quais e 2,1% são destinados à seguridade social, constituindo a 
contribuição do “Novo Funrural” – efetivo objeto dos feitos em epígrafe – e 0,2% como 
contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, serviço social 
autônomo vinculado à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA. 

Tais contribuições, ainda que cobradas conjuntamente – como será a 
seguir explicitado – têm fundamentos, naturezas e destinações completamente 
distintas, não podendo ser confundidas, de modo que o julgamento tomado em 
relação a uma atinja a outra. 

Entretanto, desde o julgamento do RE 363.852, Rel. Min. Marco 
Aurélio, ocorrido em fevereiro de 2010, tem o SENAR se deparado com decisões 
judiciais que, deliberadamente ou não, aplicam o precedente relacionado ao “Novo 
Funrural” à contribuição do SENAR, não se atentando para as diferenças existentes 
entre as duas exações. 

Por isso, impõe-se a manifestação do SENAR perante Vossa 
Excelência, de modo a reafirmar algo que o STF tem assentado em suas decisões 
anteriores: a circunscrição de seus julgados ao “Novo Funrural”, restando hígida a 
contribuição para o SENAR. 

De fato, a contribuição devida ao SENAR, em que pese ser paga pelo 
produtor rural juntamente com a contribuição previdenciária, não se confunde com a 
contribuição à seguridade e nem constitui adicional da mesma.  

Como antes ressaltado, são contribuições de naturezas jurídicas 
distintas, com destinações diferentes. O único ponto em comum entre ambas é que 
são recolhidas na mesma guia GPS, mas, mesmo assim, em campos distintos e com 
códigos específicos de recolhimento, sendo a contribuição ao SENAR recolhida como 
contribuição devida a “terceiros”, cuja base legal está § 1º do art. 25 da Lei 8.870/94, 
com a redação dada pelo art. 2º da Lei 10.256/2001. 

A contribuição para o SENAR tem amparo nos artigos 149 e 240 da 
Constituição Federal e no artigo 62 do ADCT, não constituindo contribuição para a 
seguridade social, pelo que não foi alcançada pela ratio decidendi que orientou os 
julgamentos do RE 363.852 e do RE 596.177. 
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Essa conclusão resta evidenciada pelo fato de que o Supremo 

Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral de recurso extraordinário em que 
se discute, especificamente, a contribuição para o SENAR, qual seja, o RE 816.830, 
Rel. Min. Dias Toffoli. 

Desse modo, para que se evite nova onda de provimentos 
jurisdicionais que tratam as duas contribuições como idênticas, aplicando à do SENAR 
a jurisprudência fixada pelo STF em sede de “Novo Funrural”, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural ora pleiteia que conste explicitamente do julgamento da ADI 4395 
que não se trata de análise do tributo voltado ao custeio do serviço social autônomo, 
mas somente do destinado à seguridade social. 

Tal medida se apresenta como altamente conveniente e prudencial, 
tendo em vista os efeitos das decisões tomadas pela Suprema Corte em sede de 
controle abstrato de constitucionalidade e sob o regime da repercussão geral. 

Diante do que foi exposto, o que se pede, portanto, é que, no 
julgamento da ADI a Suprema Corte faça assentar que a respectiva decisão não 
abrange a contribuição destinada ao SENAR, matéria que é objeto do mencionado 
RE 816.830, Rel. Min. Dias Toffoli. 

 

 

DA SUB-ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. 

 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência,  com relação aos 
produtores rurais pessoas físicas, incluindo segurados especiais, a contribuição 
devida ao SENAR, prevista no art. 3º da Lei 10.256/2001, é retida   e recolhida pelo 
adquirente quando da aquisição dos produtos rurais, juntamente com a contribuição 
previdenciária (conhecida como FUNRURAL). 

Então, quando ocorre a comercialização da produção rural pelo 
produtor pessoa física, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária e a 
cooperativa, se tornam diretamente responsáveis pelo recolhimento das contribuições 
previdenciárias, bem como  aquelas destinadas ao SENAR, descontando-as do preço 
pago e repassando o total apurado à Receita Federal. Na sequência, a Receita 
Federal repassa ao SENAR o montante que lhe é devido.  

Dos 2,3% pagos, por retenção, pelo produtor rural pessoa física e 
segurado especial sobre a receita da  comercialização da sua produção rural: 

 2,1% correspondem à contribuição à seguridade (2% 
FUNRURAL + 0,1% SAT) 

 0,2% é a contribuição devida ao SENAR 

Como acima já exposto, são contribuições tributárias de naturezas 
distintas, mas são retidas em conjunto e recolhidas na  mesma guia GPS. 



 

 
    SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

    Administração Regional do Estado do Paraná 

    Rua Marechal Deodoro, nº 450 - 16º andar 
    Fone: (41) 2106-0401 - Fax: (41) 2106-0405 

    80010-910 - Curitiba - Paraná 
    CNPJ: 04.257.124/0001-08 

    www.senarpr.org.br 

 
Temos que a sub-rogação dificulta sobremaneira a sonegação no 

meio rural, não somente pela sub-rogação das obrigações da pessoa física (inclusive 
segurado especial) às pessoas jurídicas, como também pelos controles de 
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil já existentes em relação aos 
tributos incidentes sobre o faturamento, a receita e o lucro, os quais são melhores e 
mais eficientes do que àqueles relativos às folhas de pagamento. 

Considerando que o SENAR é uma instituição que exerce seu mister 
com base em receitas oriundas de contribuições próprias e por sub-rogação ao 
FUNRURAL,  preocupa-se em ter seu custeio seriamente atingido por via indireta na 
hipótese de eventual extinção da sub-rogação do FUNRURAL, em face do aspecto 
operacional do recolhimento de sua contribuição. 

Visando a segurança jurídica necessária como condição de 
viabilidade do SENAR, encomendamos o Parecer em anexo ao Exmo. Sr. Dr. Carlos 
Velloso, o qual transmitimos a Vossa Excelência. 

 

DOS PEDIDOS. 

 

Por tudo isso, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 
- SENAR pede: 

a) sua admissão na figura de amicus curiae na presente ADI, nos 
termos do art. 543-A, §6º, do CPC e do art. 323, §3ºº, do RISTF, haja vista o seu 
interesse institucional como expressão do interesse jurídico no processo; 

b) seja habilitado a acompanhar o feito, proceder as manifestações, 
apresentar documentos que se façam necessário ao justo deslinde da questão, e 
ainda a possibilidade de sustentar oralmente os argumentos expendidos; 

Brasília-DF, 16 de setembro de 2015. 

 

Márcia Cristina Stier Stacechen 

OAB/PR 19339 
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