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PROCESSO Nº 0077399-09.2018.4.02.5101 (2018.51.01.077399-1) 
AUTOR: SINDICATO DA IND/ DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - SIMPERJ 
REU: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA NO RIO DE JANEIRO E OUTROS 

 
CONCLUSÃO 

 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal Substituto da 8a 

Vara Federal, RICARDO LEVY MARTINS. 

 
Rio de Janeiro, 19/07/2018 12:34. 

 
ADALBERTO WILSON SPIER 

Diretor da Secretaria da 8a Vara Federal 

 
Decisão 

 

O SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO - SIMPERJ - impetra Mandado de Segurança contra ato praticado pelo 

DELEGADO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL NO RIO DE JANEIRO, pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

NO RIO DE JANEIRO I e pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO 
RIO DE JANEIRO II objetivando, em sede de medida liminar “seja assegurado às associadas 
ao Impetrante o direito de continuar recolhendo, no período de 01 de setembro de 2018 a 31 

de dezembro de 2018, a contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, na forma 
da Lei nº 12.546/2011, com a redação dada até a edição da Lei nº 13.161/2015, conforme a 

opção efetuada com validade para todo o ano-calendário de 2018, determinando-se às 
Autoridades Coatoras que se abstenham de impor às associadas ao Impetrante qualquer tipo 
de restrição de direito em razão de tal manutenção” (fl. 19).  

 
Argumenta o Impetrante que, nos termos do art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546/11 caberia à 

sociedade empresária manifestar sua opção pelo regime substitutivo da Contribuição 
Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB - mediante o recolhimento dessa contribuição, 
sobre a receita bruta, em janeiro de cada ano civil ou no primeiro mês em que haja receita 

apurada, e este “pagamento inicial” (opção pela utilização da sistemática da deso neração da 
folha) vincularia todo o ano calendário do contribuinte, de forma irretratável.  

 
Alega que, atendendo ao disposto na legislação, as empresas associadas ao Impetrante 

expressamente optaram, em janeiro de 2018, pelo recolhimento da contribuição previdenciária 

sobre a receita bruta para todo o ano calendário de 2018. 
 

Salienta, entretanto, que a Lei nº 13.670/2018 passou a prever a exclusão imediata de 
quase a totalidade dos setores econômicos do regime da desoneração, de modo que as 
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associadas ao Impetrante terão de passar a recolher a contribuição previdenciária sobre a folha 
de salários, gerando um aumento significativo de custo tributário.  

 
Aduz que o artigo 11 da Lei nº 13.670/2018, ignorando o fato de que a opção realizada 

valeria para todo o ano calendário, determinou que a Lei entraria em vigor “no primeiro dia 

do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto aos arts. 1º e 2º, e ao inciso II do 
caput do art. 12”, ainda que a opção irretratável dos contribuintes tenha sido realizada no 

início de 2018. 
 
Acrescenta que a nova lei violou o ato jurídico perfeito e o direito adquirido de suas 

associadas de continuarem usufruindo do regime substitutivo até o final do ano-base de 2018, 
bem como os princípios da isonomia, da não surpresa, e da segurança jurídica e da 

anterioridade nonagesimal, insculpido no art. 150, III, da CF/88.  
 
Ressalta, finalmente, que suas associadas o direito líquido e certo de não serem 

compelidas ao recolhimento das contribuições em tela na forma prevista na legislação, assim 
como de obter a restituição/compensação dos valores indevidamente pagos a esse título.  

 
A apreciação da medida liminar foi postergada para a vinda das informações da 

autoridade impetrada, prestadas às fls. 212/249.  

 
É o relato. Passo a decidir. 

 
Conforme prevê o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 

data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê- la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.  
 
Nos termos do artigo 7º, III, da referida lei, para a concessão da liminar deve ser  

relevante o direito invocado e haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a  
medida venha a ser concedida por sentença.  

 
Assim, a concessão de medida liminar somente pode ser adotada quando presentes 

requisitos mínimos justificadores do adiantamento do provimento final, de forma que o 

impetrante, violado em seu direito, não sofra as consequências da demora na prestação 
jurisdicional e também para garantir que, ao final, seja a tutela útil àquele que a buscou.  

 
No caso concreto, a parte Impetrante pugna pela concessão de medida liminar que 

garanta às suas associadas o direito de continuar recolhendo, no período de 01 de setembro de 

2018 a 31 de dezembro de 2018, a contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, 
na forma da Lei nº 12.546/2011, com a redação dada até a edição da Lei nº 13.161/2015, 

conforme a opção efetuada para o ano-calendário de 2018. 
 
 

Inicialmente, não vislumbro ofensa ao princípio da isonomia pelo fato de a  Lei nº 
13.670/2018 ter retirado o benefício fiscal do regime substitutivo da CPRB de  certas 

atividades empresárias e tê- la mantido para outras. O fato de estarem em ramos de atividades 
diferentes motiva o tratamento diferenciado das empresas, em respeito à isonomia material.  
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Ora, se houvesse obrigação de tratamento igualitário em face das empresas de todos os 
setores da economia, a própria lei que instituiu o regime substitutivo da CPRB teria se 

afastado do resguardo à isonomia, eis que a benesse fiscal não foi estendida a todos os ramos 
empresariais. 

 

A rigor, a isonomia material permite a eleição de determinados setores da economia 
com o fim de implementar benefício fiscal setorial, dentro do alcance da política fiscal 

praticada pelo Governo e que melhor atenda ao interesse nacional.  
 
Tampouco vislumbro ofensa ao princípio da anterioridade prevista no art. 195, § 6º, da 

Constituição, pois a Lei nº 13.670/2018, publicada em 30/05/2018, prevê expressamente que 
os artigos que tratam da reoneração da folha de pagamento das empresas somente entrarão em 

vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, ou seja, a partir de 
01/09/2018. Daí decorre a observância à anterioridade nonagesimal constitucionalmente 
prevista para as contribuições previdenciárias.  

 
Contudo, tenho por configurada violação ao ato jurídico perfeito, conforme bem 

apontado na exordial, ou mais precisamente ao princípio da proteção da confiança, 
indubitavelmente aplicável nas relações entre o contribuinte e a Administração Pública.  

 

No atual estágio de desenvolvimento da ciência jurídica revela-se absolutamente 
descabido afirmar que não se aplica à Administração Pública, quando no exercício da 

atividade arrecadadora, postulados básicos do ordenamento jurídico, como a boa fé objetiva e 
uma de suas principais irradiações, a proibição do comportamento contraditór io. 

 

Ainda que não se trate no presente caso de uma isenção tributária propriamente dita, 
não é por outro motivo que o próprio CTN prevê a irrevogabilidade de isenções concedidas a 

prazo certo e em função de determinadas condições.  
 
Quando o Estado estabelece um prazo determinado para uma determinada isenção (ou, 

como no caso, para a definição da base de cálculo de determinado tributo), o contribuinte, seja 
em suas atividades diárias ordinárias, seja em sua atividade econômica, precisa considerar que 

a palavra do Estado é seria e será cumprida, não podendo o Poder Judiciário corroborar com o 
descrédito que se pretende atribuir às determinações estatais, sob pena de instauração do caos 
na rotina ordinária das pessoas e na atividade empresarial.  

 
Sendo assim, ao contrário do que pretende fazer crer a autoridade coatora em suas 

informações, a cláusula de irretratabilidade da opção, prevista no § 13 do art. 9º da Lei nº 
12.546/2011, se dirige ao contribuinte e também à Administração Tributária.  

 

Do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida no sentido de assegurar às 
associadas ao Impetrante o direito de continuar recolhendo, no período de 01 de setembro 

de 2018 a 31 de dezembro de 2018, a contribuição previdenciária incidente sobre a 

receita bruta, na forma da Lei nº 12.546/2011, com a redação dada até a edição da Lei nº 
13.161/2015, conforme a opção efetuada com validade para todo o ano-calendário de 2018, 

devendo as Autoridades Coatoras abster-se de impor às associadas ao Impetrante 

qualquer tipo de restrição de direito em razão da forma de recolhimento ora deferida; 
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Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 
interessada, para que, querendo, ingresse na ação, devendo colacionar, no prazo de 10 (dez) 

dias, as razões de fato e de direito que entender cabíveis à espécie tratada.  
 
Após, ao MPF, para que se pronuncie no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 12 da Lei n.º 12.016/09.  
 

Em seguida, venham os autos conclusos para sentença.  
 
P. I. 

 
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2018. 

 
RICARDO LEVY MARTINS 

Juiz Federal Substituto 
/pdb 
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