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     D E C I S Ã O 

 
 
 
Acolho o requerimento de emenda à inicial para alteração do valor da causa.
 
Trata-se de ação civil coletiva proposta pelo Sindicato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Lojas de Conveniência,
Empresas de Lava Rápido e Empresas de Estacionamento de Santos e Região –
SINDICOMBUSTÍVEIS/RESAN contra a União.
 
Conforme a inicial, no final de 2019 a Receita Federal do Brasil notificou vários postos
de comércio varejista de combustíveis e lojas de conveniência, integrantes do
sindicato, para que retifiquem as guias de recolhimento do FGTS e de informações à
Previdência Social - GFIP e, consequentemente, promovam pagamentos retroativos
das contribuições sociais SAT/GILRAT.
 
Tais notificações esclarecem que não houve recolhimento do adicional da contribuição
SAT (seguro de acidentes do trabalho) no ano de 2016 e determinam que as
empresas o façam até 15 de janeiro de 2020, sob pena de lançamento de ofício, com
multa de 75 a 225%.   
 
Esses avisos de regularização às empresas foram emitidos após a publicação do Ato
Declaratório Interpretativo RFB núm. 2, de 18 de setembro de 2019, do Subsecretário-
Geral da Receita Federal do Brasil, que deu nova interpretação à incidência da
contribuição social adicional ao SAT, estabelecendo o seguinte:
 
“Art. 1º Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual
que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais
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de tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria
especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de
novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à
remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado de cooperativa de produção, sujeito a condições especiais,
nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria
especial, conforme dispõe o § 2º do art. 293 da referida Instrução Normativa.
Art. 2º Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções
de Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste
ato, independentemente de comunicação aos consulentes.”
 
 
Sustenta o demandante que tal interpretação seria contrária à lei, porquanto esta
determina que a cobrança seja variável por empresa, conforme o FAP (fator
acidentário de prevenção) de cada uma, não sendo possível dar o mesmo tratamento
tributário a todas elas.
 
Especificamente sobre as empresas pertencentes ao sindicato, os avisos de
regularização, conforme a tese deduzida em juízo, denotariam o tratamento igual a
todos os postos de combustíveis, independentemente do FAP de cada empresa, e,
tão-somente pela presença do benzeno, contêm a determinação do recolhimento da
contribuição social adicional ao SAT.
 
Além disso, a Receita Federal não deu oportunidade para que os contribuintes
trouxessem suas ponderações, objeções e questionamentos sobre a mudança de
interpretação,  feita de forma abrupta, ilegal e alcançando situações pretéritas,
contrariando também o art. 146 do Código Tributário Nacional.
 
Como tutela de urgência, requer a suspensão das cobranças das contribuições
adicionais ao SAT referentes ao ano de 2016, constantes dos avisos de regularização
enviados aos postos de gasolina substituídos pelo sindicato.
 
Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência, excepcionalmente sem ouvir a parte
contrária, visto que as empresas substituídas do sindicato tinham prazo até 15 de
janeiro de 2020 para regularizar a situação. Assim, caso se aguarde manifestação da
União, o provimento jurisdicional poderá tornar-se ineficaz, com o lançamento tributário
de ofício e prejuízos à atividade econômica das empresas, em detrimento do acesso à
justiça (a presente ação foi ajuizada antes da expiração do prazo). Esta decisão,
contudo, deverá ser reavaliada após a manifestação da ré.
 
Com os elementos constante dos autos até o momento, em juízo de cognição sumária,
é possível constatar a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de
urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
 
Nesse sentido, a análise conjunta da redação do Ato Declaratório RFB 02/2019 e dos
avisos para regularização de tributos federais indicam que a Administração mudou sua
interpretação sobre a incidência do adicional à contribuição social prevista no § 6.º do
art. 57 da Lei 8213, que deve ser recolhida pelos postos de combustível
independentemente da adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador ao benzeno, não sendo
necessária a efetiva exposição do trabalhador ou, ainda, a verificação de limites de
tolerância.
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E tal mudança de interpretação, diante da redação do art. 2.º do mencionado ato (“
Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta
ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes”), bem como da circunstância de
os avisos de 2019 se referirem ao período de janeiro a dezembro de 2016, a princípio,
teve efeitos retroativos, o que torna plausível a tese de violação ao art. 146 do Código
Tributário Nacional, que estabelece:
 
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
 
Presente, assim, a probabilidade do direito.
 
Por outro lado, caso não concedida a tutela neste momento, nos termos já
mencionados, haverá lançamento de ofício dos tributos (o prazo para regularização era
até 15/01/2020), com prejuízo às atividades econômicas das empresas filiadas ao
sindicato (impossibilidade de expedição de CND, maior dificuldade na obtenção de
empréstimos bancários etc.), o que caracteriza o perigo de dano e o risco ao resultado
útil do processo.
 
Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino a suspensão
das cobranças, pela União, do adicional das contribuições do SAT referentes ao
período de 01/2016 a 12/2016 dos postos de gasolina filiados ao  Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Lojas de
Conveniência, Empresas de Lava Rápido e Empresas de Estacionamento de Santos e
Região – SINDICOMBUSTÍVEIS/RESAN, até reapreciação da questão pelo juízo, que
deverá ocorrer após manifestação da ré.
 
Expeça-se ofício para cumprimento desta decisão.
 
Intime-se a União para que, no prazo de 10 dias, ofereça manifestação. Feito isso,
venham os autos conclusos para reapreciação da tutela de urgência.
 
 
    SANTOS, 21 de janeiro de 2020.
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