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MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5001303-42.2020.4.03.6143 / 1ª Vara Federal de Limeira IMPETRANTE: 

__________________________ - EPP Advogado do(a) IMPETRANTE: GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

SP197086 IMPETRADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA 

NACIONAL 

  

  

  

  

  

  

     D E C I S Ã O 

  

Trata-se de mandado de segurança por meio do qual pretende a impetrante o reconhecimento da 
inexigibilidade das contribuições destinadas ao SEBRAE, INCRA, APEX, ABDI, Sistema “S” (SESI, 
SENAI, SESC, SENAC, SENAT) e do salário-educação destinado ao FNDE. Subsidiariamente, busca 
o reconhecimento do direito de recolher as aludidas contribuições com observância do limite de 20 (vinte) 
salários mínimos para a base de cálculo total. 

Pugna ainda pela declaração de seu direito à restituição do indébito, atualizado com base na “Taxa 
SELIC”, respeitada a prescrição quinquenal. 

Aduz que, após o advento da Emenda Constitucional 33/2001, que incluiu o § 2º no art. 149 da CF, houve 
a delimitação pelo constituinte da base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico, 
dentre as quais se enquadram as contribuições em apreço, de maneira que, quando estas fossem calculadas 
por meio de alíquotas ad valorem, inexistiria fundamento constitucional para a utilização da folha de 
salários com base de cálculo. Esta deveria, consoante o dispositivo constitucional, se restringir ao 
faturamento, receita bruta ou valor da operação, ou, no caso de importação, ao valor aduaneiro. 

Com relação ao pedido subsidiário, defende que a limitação está disposta no artigo 4º, parágrafo único da 
Lei nº 6.950/1981, que não teria sido revogado pelo artigo 3º do Decreto-lei nº 2.318/1986, que afasta a 
aplicação do primeiro dispositivo apenas no caso de contribuição patronal destinada à Previdência Social. 
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Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários aludidos, 
determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de efetivar atos de cobrança. Subsidiariamente, 
requereu a suspensão da exigibilidade tão somente das aludidas contribuições incidentes sobre o que valor 
que exceder 20 salários mínimos. 

É o relatório. DECIDO. 

Quanto ao mérito do pedido liminar, passo à análise dos requisitos constantes do art. 7º, III, da Lei nº 
12.016/2009. 

A norma de competência da contribuição em apreço se encontra positivada no art. 149 da CF, in verbis: 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção 
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. 

  

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de 
seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que 
trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares 
de cargos efetivos da União. 

  

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o 
caput deste artigo: 

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; 

II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; 

III - poderão ter alíquotas: 

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação 
e,no caso de importação, o valor aduaneiro; 

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. 

  

§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a 
pessoa jurídica, na forma da lei. 

  

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. 

  

Pela simples leitura do texto constitucional, nota-se que, diferentemente do que sustenta a impetrante, a 
base de cálculo das presentes exações não se encontra definida pelo constituinte, havendo apenas limites 
para a sua definição, a qual, inclusive, se opera por Lei Ordinária, sem a necessidade de Lei 
Complementar. Com efeito, apenas se encontra vedada a incidência da contribuição em apreço sobre “as 
receitas decorrentes de exportação” (art. 149, § 2º, I, da CF/88), situação que não se verifica no caso em 
tela. 
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De se ver que a redação do § 2º, do art. 149, da CF/88 (transcrito acima) prevê mera faculdade ao 
legislador para instituir como base de cálculo desta contribuição “o faturamento, a receita bruta ou o valor 
da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro”, o que não pode ser interpretado como 
limitação ao poder de tributar, mormente diante da utilização de expressão facultativa pelo constituinte 
(“poderão”). 

Deveras, o mencionado dispositivo, incluído pela Emenda Constitucional nº 33/2001, apenas ampliou a 
base de cálculo da contribuição, criando a possibilidade de incidência da contribuição sobre outras 
parcelas, além das já instituídas na forma do caput do art. 149 da CF/88. 

A orientação da jurisprudência é pacífica quanto à constitucionalidade da exação ora impugnada pela 
impetrante, consoante julgados que colaciono: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA 
REPERCUSSÃO GERAL. 

INSUFICIÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO SEBRAE. 

CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. 
EXCLUSÃO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 816. REPERCUSSÃO 
GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 

1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração 
quenotoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo 
desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o 
recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão 
embargada. Inteligência do art. 

1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 

2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais 
erelevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao 
recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e 
motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões 
constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de 
interesses subjetivos e particulares. 

3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar 
derepercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social 
ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os 
interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental 
(art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com 
meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema 
controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário 
econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às 
partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre 
outras de igual patamar argumentativo. 

4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade das contribuições ao INCRA e 

ao 

SEBRAE. 

5. Rejeitada a repercussão geral da matéria tratada no RE 892.238-RG, Tema 908 e no 
RE 

1.052.277, Tema 957. 

6. O STF, no exame do RE 574.706 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 69), 
firmouentendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a 
incidência do PIS e da Cofins. 
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7. Esta CORTE reconheceu a repercussão geral da controvérsia, no julgamento do 
RE882.461-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 816, em relação aos “Limites para a 
fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito 
confiscatório”. 

8. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega 
provimento. 

(RE 886789 ED, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado 
em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-09-2018 PUBLIC 19-
09-2018)” 

  

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. REMESSA 
OFICIAL. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS TERCEIROS. DIREITO TRIBUTÁRIO. 
CONTRIBUIÇÕES PARA O (SEBRAE, SENAI, SESI,   SALÁRIO-EDUCAÇÃO E 
INCRA). CONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. EC 33/2001. 
APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 

I - Excluo os terceiros indicados como litisconsortes passivos necessários. As 
referidasentidades não possuem legitimidade passiva em feito que discute a 
inexigibilidade de contribuição a eles destinada incidente sobre determinadas verbas, 
uma vez que inexiste qualquer vínculo jurídico com o contribuinte e são apenas 
destinatários das contribuições referidas, cabendo à União as tarefas de fiscalização, 
arrecadação, cobrança e recolhimento das 'contribuições destinadas a terceiros' 
incumbem à Receita Federal do Brasil, por força da Lei nº 11.457/2007. 

II - O E. Supremo Tribunal Federal declarou, com eficácia "erga omnes" e efeito "ex 
tunc",a constitucionalidade da referida norma na ação Declaratória de 
constitucionalidade nº 3, afastando a necessidade de lei complementar para a instituição 
da contribuição do salário-educação, bem como editou a Súmula nº 732, verbis:"É 
constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96."A 
constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em precedente 
também alçado à sistemática da repercussão geral (RE nº 660933). 

III - No tocante às contribuições às entidades integrantes do Sistema S (Sesc/Senac) e 

aoSebrae, sua constitucionalidade também tem sido proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, proferidos após a EC nº 33/2001. 

IV - In casu, a inovação trazida pela EC nº 33/2001 - tem sido objeto de apreciação 
noâmbito deste Tribunal, que em vários julgados assentou a legitimidade da exigência 
das contribuições impugnadas, inclusive após o início da vigência da EC nº 
33/2001.Com efeito, o entendimento predominante, é de que a inovação trazida pela 
emenda constitucional em apreço, na parte em que menciona algumas bases de cálculo 
sobre as quais podem incidir tais contribuições (adição do § 2º, inciso III, alínea "a", ao 
artigo 149 da CF/1988), refere-se, em verdade, a um rol não exauriente. Desta forma, 
nenhuma mácula de inconstitucionalidade paira sobre a utilização da folha de salários 
(não mencionada expressamente no artigo 149, § 2º, III, "a") como base de cálculo 
destas contribuições. 

V - Quanto à contribuição ao INCRA, o STJ, de forma reiterada, deixou assentado, 
comono REsp 995564, que a contribuição ao INCRA é uma contribuição de 

intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e projetos vinculados à 
reforma agrária, visando atender aos princípios da função social da propriedade e a 

diminuição das desigualdades regionais e sociais, não exigindo a referibilidade direta 
entre o sujeito passivo o os beneficiários. Nesse sentido, é de se concluir que a 
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Constituição de 1988 recepcionou a legislação que prevê a exigência da contribuição 

ao INCRA sobre a folha de salários. Calha anotar que há entendimento firmado no 
sentido de que é devida por empresa urbana a contribuição destinada ao INCRA, como 

no AgR no RE 423856, 
Relator Min. Gilmar Mendes, ou no AgR no AI 812058, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski. 

VI – Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo SEBRAE e, ex 
officio,excluo as entidades terceiras, excluindo-as da lide, restando prejudicadas a 
análise de suas apelações, extinguindo-se quanto a elas o feito, sem resolução do mérito. 
Apelação da União e Remessa Oficial providas. 

 (TRF 3ª Região, 3ª Turma,  ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 

5001003-62.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS 

CEDENHO, julgado em 08/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2019) 

  

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES 
EM COBRO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Da contribuição destinada ao INCRA. Em síntese, a contribuição destinada 
aoINCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como contribuição especial de 

intervenção no domínio econômico classificada doutrinariamente como 
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67, CF/69 e CF/88 - art. 149), bem 

como tem finalidade específica (elemento finalístico) constitucionalmente 
determinada de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender aos 

princípios da função social da propriedade e a diminuição das desigualdades 
regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88). Permanece, portanto, vigente a 

contribuição ao INCRA , com base no Decreto-Lei n.º 1.146/70, tendo como sujeito 

passivo, desde a sua origem, todas as empresas em geral. 

2. Da contribuição destinada ao SESC/SENAC/SEBRAE/SESI/SENAI. 
Inicialmente,observa-se que as contribuições destinadas ao chamado "Sistema S" 
foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal. 

3. Outrossim, há muito as Cortes superiores definiram que a natureza das contribuições 
aoSESC, SENAC, SEBRAE, SESI e SENAI é de intervenção no domínio econômico e, 
por isso, é exigível independentemente da caracterização da empresa quanto a sua 
condição de pequeno ou grande porte. 

4. Apelação a que se nega provimento. 

(TRF 3ª Região, 1ª Turma,  ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000313-18.2018.4.03.6112, 
Rel. 

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 12/08/2019, e - DJF3 
Judicial 1 DATA: 14/08/2019) 

  

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. NATUREZA 

JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. NÃO 

EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/1989, 8.212/1991 E 8.213/1991. EXIGIBILIDADE DE 
EMPRESAS URBANAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 149 
DA CF. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. 

1. Hipótese em que o acórdão a quo consignou ser cabível a contribuição ao Incra 
porqueesta visa cobrir os riscos aos quais está sujeita toda a coletividade de 
trabalhadores. 
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2. A exação destinada ao Incra não foi extinta com o advento das Leis 

7.787/1989,8.212/1991 e 8.213/1991, mas permanece em vigor como Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico. Precedentes do STJ. 

3. A Primeira Seção firmou posicionamento de que é legítimo o recolhimento 
daContribuição Social para o Funrural e o Incra pelas empresas vinculadas à 
previdência urbana. 

4. Orientação reafirmada pela Primeira Seção ao julgar o REsp 977.058-RS, sob o rito 
dosrecursos repetitivos. 

5. Ademais, não compete ao STJ, em julgamento de Recurso Especial, apreciar 
alegaçãode violação de matéria constitucional, ainda que para fins de 
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da 
CF/1988). 

6. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 433.203/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014) 

  

Portanto, não assiste razão à autora quanto ao pedido principal. 

Passo à análise do pedido subsidiário. 

Os dispositivos legais aplicáveis ao caso são estes: 

  

Lei nº 6.950/81: 

Art. 4º O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5º da Lei nº 6.332, de 
18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-
mínimo vigente no País. 

Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições 
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros. 

  

Lei nº 6.332/76: 

Art. 5º O limite máximo do salário-de-contribuição para o cálculo das contribuições 
destinadas ao INPS a que corresponde também a última classe da escala de salário-base 
de que trata o artigo 13 da Lei número 5.890, de 8 de junho de 1973, será reajustado de 
acordo com o disposto nos artigos 1º e 2º da Lei número 6.147, de 29 de novembro de 
1974.  

  

Decreto-lei nº 2.318/86: 

Art 3º Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o 
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo, imposto 
pelo art. 4º da Lei nº 6.950, de 4 de novembro de 1981. 
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Analisando os três dispositivos transcritos, o caput do art. 4º da Lei nº 6.950/1981 limita a base de cálculo 
das contribuições previdenciárias, ao passo que o parágrafo único do mesmo art. 4º limita nos mesmos 
termos a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros. Contudo, a limitação da base das 
contribuições previdenciárias foi afastada pelo Decreto-Lei nº. 2.318/86. 

Pela própria redação do dispositivo legal constante no Decreto-Lei nº. 2.318/86, que se refere 

especificamente a “previdência social”, não se pode pretender que a ampliação da base de cálculo se 
estenda às contribuições destinadas a terceiros, tendo em vista serem tributos com natureza jurídica e 
disciplina legal distintas das aplicáveis às contribuições previdenciárias. Logo, deve-se considerar, para 
todos os efeitos, que o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 6.950/81 ainda se encontra em vigor. 

Vejam-se alguns precedentes do Tribunal Regional Federal da 3ª Região a respeito do tema: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO DE 20 (VINTE) 
SALÁRIOS MÍNIMOS PARA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO A 
TERCEIROS. LIMITE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 4º DA LEI N.º 
6.950/81. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

1. Aduz a agravante, em suma, que o limite de 20 (vinte) salários mínimos para a base 
decálculo de contribuição a terceiros deve ser preservada haja vista a plena vigência 
do artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81. Salienta que a edição do Decreto-
Lei nº 2.318/86, artigo 3º, afastou o limite da base de cálculo tão somente com relação 
à contribuição previdenciária. 

2. Pelo cotejo das redações dos dispositivos transcritos, é possível inferir que o teto 
dabase de cálculo das contribuições a terceiros permanece em plena vigência, 
havendo alteração (revogação) apenas no tocante à contribuição previdenciária 
patronal. 

3. Em outras palavras, tendo em vista que as contribuições destinadas a terceiros gozam 
denatureza diversa daquelas destinas ao custeio da previdência social,  não é possível 
concluir que a novel legislação tenha se referido, ao revogar o teto, também às 
contribuições de terceiros já que não há menção legal quanto à específica 
circunstância. 

4. Desse modo, ao menos nesse juízo perfunctório, de cognição sumária própria 
dosprovimentos de natureza liminar, verifica-se a plausibilidade do direito invocado e, 
ainda, a urgência da medida ante os prejuízos comerciais a serem suportados com a 
cobrança a maior.   

5. Agravo de instrumento provido. 

(TRF 3ª Região, 3ª Turma,  AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

5031659-53.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS 

CEDENHO, julgado em 02/04/2020, Intimação via sistema DATA: 14/04/2020) 

                                    

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. TETO 
DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPENSAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO 
INDÉBITO. SUMCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

1. Cinge-se a controvérsia a aferir se o parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950/1981 
que aplicou o limite máximo do salário-de-contribuição de vinte salários mínimos 
(estabelecido no caput) às contribuições parafiscais à conta de terceiros - foi revogado 
pelos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 2.318/1986. 

2. A prescrição do artigo 3º do Decreto-Lei 2.318/1986 não pretende a regência 
dorecolhimento de contribuições parafiscais, mas, sim, modular a incidência do caput 
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do artigo 4º da Lei 6.950/1981. Desta forma, o comando tão-somente destaca as 
contribuições patronais da regra geral anteriormente estabelecida, conforme ressalva 
expressa constante de seu texto. 

3. A derrogação tácita pressupõe antinomia entre prescrições normativas, 
comumentesolucionada pelo critério temporal. Sucede que o regramento específico do 
salário-de-contribuição, enquanto conceito de direito previdenciário, em nada conflita 
com a referência de seu anterior limite para regramento de matéria diversa, como o 
cálculo do teto contributivo de CIDE, assim entendida a contribuição ao INCRA. 

4. Insubsistente a alegação de que a revogação do caput do artigo 4º importa 
aderrogação, por arrastamento, de seus parágrafos, incisos ou alíneas, por questões 
de linguagem e estrutura dogmática. É que não se pode tomar aprioristicamente a 
relação de subordinação orgânica - própria da validade desse tipo de raciocínio - 
entre o caput e a integralidade dos comandos a ele vinculados, pois, até mesmo pela 
dinâmica do processo legislativo, a observação empírica revela frequentes exceções. É 
o caso dos autos, em que o liame entre o caput e o parágrafo único (que, frise-se 
tratam de assuntos distintos), é de cunho meramente objetivo e funcional, pertinente 
tão-somente ao valor positivado, do que resulta a autonomia entre as disposições. 

5. O acervo probatório dos autos não permite o reconhecimento do direito à 
compensaçãode eventuais recolhimentos indevidos, vez que ausente qualquer prova 
dos indébitos, a amparar o direito invocado e submetido a julgamento. Com efeito, o 
provimento declaratório de direito condiciona-se à prova mínima de sua existência - 
no caso, da condição de credor, pelo contribuinte. 

6. Evidenciada a sucumbência recíproca, pelo que cada parte deve arcar com a 
respectivaverba honorária, nos termos do artigo 21 do CPC/1973, sob a égide do qual 
foi prolatada a sentença. 

7. Apelo parcialmente provido. 

(ApCiv 0012994-76.2011.4.03.6104, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, 
TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/07/2016.)          

  

À vista de tudo isso, reputo presente o fundamento relevante para a concessão da tutela de urgência. 

De outra monta, emerge o periculum in mora, pois, se concedida a tutela jurisdicional somente por ocasião 
da sentença, permanecerá a impetrante recolhendo as contribuições parafiscais sobre uma base de cálculo 
supostamente ilegal, encontrando as já conhecidas dificuldades para reaver o que pagou a mais, seja por 
restituição, seja por compensação. 

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de determinar que a autoridade 
coatora se abstenha de exigir da impetrante as contribuições parafiscais devidas a terceiros sobre base de 
cálculo que ultrapasse 20 salários mínimos (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81). 

Colham-se as informações da autoridade coatora. 

Intime-se o representante judicial da pessoa jurídica a que pertence a autoridade impetrada. 

Após, sejam os autos remetidos ao Ministério Público Federal. 

Em seguida, venham conclusos para sentença. 

Publique-se. Intime-se. Oficie-se. 
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RODRIGO ANTONIO CALIXTO MELLO 

Juiz Federal Substituto 

  

  

  

  

    LIMEIRA, 4 de maio de 2020. 
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