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PRR FUNRURAL - Lei 13.606 de 09/01/2018

A lei nº 13.606/2018 que criou o PRR, o chamado Refis do Funrural, que tem como objetivo fazer 
com que o produtor levante valores relativos ao Funrural que deixaram de ser recolhidos em 
virtude da vigência das liminares que resguardavam os produtores durante o período de 2011 

a 2017, não sofrendo qualquer retenção tributária referente à contribuição social rural por parte dos ad-
quirentes de sua produção. Página 04

A legítima
defesa na 
zona rural

Ronaldo Ausone Lupinacci*

Para a aquisição de armas de 
fogo de uso permitido, o Decreto 
n.º 9.685 de 15 de janeiro de 2019 
trouxe presumiu presente a efetiva 
necessidade para aqueles residen-
tes em área rural. Merece aplausos 
o critério adotado porque os habi-
tantes das zonas rurais enfrentam 
mais de um tipo de ameaça.

Página 03

Apesar de poucos negócios 
efetivados, o aumento das 
especulações nos primeiros 

dias do ano já vai desenhando como 
será o mercado de reposição de be-
zerros a partir de janeiro: procura 
aquecida e vendedores endurecendo 
as negociações e segurando a pro-

Reposição de bezerros
em compasso de espera

dução em estados como Rondônia, 
Mato Grosso e Pará, onde a desma-
ma acontece mais cedo, o que tem 
garantido a firmeza às cotações no 
mercado de reposição.

Acrioeste e Crio Consultoria promovem 
mais uma reunião da Cadeia Produtiva 

do Leite do Oeste da Bahia

A reunião contou com a par-
ticipação de diversas enti-
dades que trabalham pelo 

fortalecimento da Cadeia Produtiva 
do Leite no Oeste do Estado.

Entre os objetivos do encontro 

está a criação de uma Comissão da 
Cadeia Produtiva do Leite do Oeste 
da Bahia, primeira Comissão regio-
nal voltada para a produção de leite 
no interior da Bahia.

Página 05
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Chuvas irregulares
no Oeste da Bahia 

A irregularidade, porque não dizer a falta de chuva 
no mês de janeiro deste ano tem gerado uma cer-
ta apreensão no setor agropecuário do Oeste da 

Bahia. O veranico que se instalou no Norte de Minas e no 
Oeste da Bahia, tem ocasionado em quebra de produção de 
grãos e diminuição de oferta de capim para o gado.

Algumas propriedades rurais, acostumadas a plantar milho 
e sorgo para fabricação de forragens visando enfrentar o 
período de estiagem que se aproxima, viram suas lavou-
ras minguarem com a ausência de chuvas. Em fevereiro e 
março a perspectiva e a frequência de chuvas são melhores, 
mas o prejuízo causado pela estiagem, em certos casos, é 
irreversível.

Esse início de ano aqui no Oeste da Bahia está sendo in-
fluenciado pelo fenômeno El Niño Clássico, que se efeti-
va com fraca a moderada intensidade, mesmo assim tem 
tornado irregulares a distribuição de chuvas na região, até 
mesmo nas fazendas, onde é comum ocorrerem pancadas 
de chuvas em determinados talhões das lavouras e em ou-
tros não.

Portanto, toda a cautela nesse momento é fundamental. Es-
peramos para que os preços da arroba bovina se mantenha 
estável nesse momento de incerteza quanto ao restante do 
período chuvoso.

PARCEIROS DA ACRIOESTE
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O Decreto n.º 9.685 de 15 
de janeiro de 2019 trouxe 
ainda poucas, mas impor-

tantes alterações na legislação re-
ferente às armas de fogo. Segundo 
editorial do jornal “O Estado de S. 
Paulo”, refutando objeções vazias 
dos desarmamentistas, o decreto 
em foco corrigiu algumas falhas 
do Estatuto do Desarmamento . 
De acordo com o ministro da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, está em tra-
mitação projeto de lei permissivo 
do porte de armas em área rural, 
já aprovado na Câmara, e, haverá 
esforço para acelerá-lo no Senado. 
Ao mesmo tempo paulatinamen-
te serão revistos, regulamentados 
e elucidados outros pontos sobre 
o assunto. Neste sentido, a Polí-
cia Federal expediu memorando 
contendo “as diretrizes que deve-
rão nortear a adequação dos pro-
cedimentos inerentes ao controle 
de armas de fogo aos termos do 
Decreto nº 9.685, de 15/01/2019” 
(Memorando-Circular nº 01/2019-
DARM/CGCSP/DIREX/PF de 16 
de janeiro de 2019). Está em elabo-
ração medida provisória para reger 
matérias que não poderiam ter sido 
abordadas no decreto acima men-
cionado.

Para a aquisição de armas de 
fogo de uso permitido, o decreto 
presumiu presente a efetiva neces-
sidade para aqueles residentes em 
área rural. Merece aplausos o cri-
tério adotado porque os habitantes 
das zonas rurais enfrentam mais de 
um tipo de ameaça. Pela legislação 

A legítima defesa na zona rural

Ronaldo Ausone Lupinacci*

anterior era necessário comprovar 
efetiva necessidade, o que afora se 
constituir em exigência irracional 
– porque no Brasil a necessidade 
se presume - sujeitava o cidadão ao 
arbítrio da Polícia Federal.

Em segundo lugar, a Seguran-
ça Pública se acha em estado tão 
precário que mesmo nas zonas 
urbanas os cidadãos se encontram 
expostos a permanentes riscos cau-
sados por assaltantes e outros tipos 
de criminosos. Nas zonas rurais, 
conforme o caso, se apresentam 
mais dois outros tipos de danos: a) 
causados por animais nocivos; b) 
provocados por invasores de terras. 
Estes últimos agiam em conivência 
com autoridades pública ou oculta-
mente filiadas ao credo ideológico 
de fundo comunista, associação 
que espera não venha mais ocorrer. 
Por isso mesmo os partidos políti-
cos de orientação comunista (PT, 
PSOL e PC do B) estão promoven-
do campanha difamatória e medi-
das judiciais contra o Decreto n.º  
9.685/2019.

Embora a legislação ambiental 
proíba a caça, o abate de animais 
silvestres se revela às vezes indis-
pensável para salvaguarda da vida e 
do patrimônio dos rurícolas. Todos 
os que vivem nas regiões rurais sa-
bem dos danos causados por onças, 
serpentes venenosas, sucuris, por-
cos selvagens (queixadas e caitetus), 
jiboias e raposas, principalmente, e 
agora os temidos javalis.

Portanto, a franquia da posse de 
armas de fogo aos habitantes das 
zonas rurais se insere no âmbito da 
legítima defesa. Assim, também, 
para enfrentar meliantes e invaso-
res de propriedades os moradores 
de sítios, fazendas e chácaras pre-
cisam dispor de armamento, pois 
as ações criminosas de uns e outros 
ocorrem em momentos em que 
inexiste outra alternativa senão a da 

autodefesa, por sinal expressamen-
te permitida no Código Civil (art. 
1.210, § 1.º).

A legítima defesa é direito na-
tural, ou seja, decorre da natureza 
humana, e existe desde a criação do 
homem. É direito anterior ao sur-
gimento do Estado, independe do 
Estado, pode ser oposto ao Estado, 
não pode ser suprimido nem mu-
tilado pelo Estado. Evidentemente 
o modelo do que se designa por 
Estado de Direito conserva salva-
guardas para que a legítima defe-
sa dos cidadãos seja inteiramente 
respeitada. Onde isso não aconte-
ce (como no Brasil) não se pode 
dizer que exista Estado de Direito. 
Legítima defesa significa o direito 
de reagir pela violência contra a 
violência. 

O Decreto N.º 9.685/2019 não 
restabeleceu a liberdade que existia 
antes da promulgação do Estatuto 
do Desarmamento, em sua primei-
ra versão criada pela Lei nº 9.437, 
de 20 de fevereiro de 1997. Na-
quela época as formalidades para 
aquisição de arma de fogo eram 
muito menores. Assim, permanece 
a exigência de idade mínima para 
aquisição (25 anos), ficha limpa 
(inexistência de processo criminal), 
aptidão psicológica e capacidade 
técnica. Deste modo os interessa-
dos na aquisição de armas devem 
procurar um despachante espe-
cializado ou um dos clubes de tiro 
existentes na região. 

Cabe salientar que a nova le-
gislação permitiu a aquisição de 
quatro armas por pessoa, número 
que pode ser ampliado desde que 
comprovada efetiva necessidade. 
Ademais, elevou o prazo de valida-
de ou renovação do registro para 
dez anos.

* O autor é advogado, pecuarista, fundador 
e conselheiro da ACRIOESTE.
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A lei nº 13.606/2018 que criou 
o PRR, o chamado Refis do 
Funrural, que tem como ob-

jetivo fazer com que o produtor levan-
te valores relativos ao Funrural que 
deixaram de ser recolhidos em virtu-
de da vigência das liminares que res-
guardavam os produtores durante o 
período de 2011 a 2017, não sofrendo 
qualquer retenção tributária referente 
à contribuição social rural por parte 
dos adquirentes de sua produção.

O prazo final para adesão ao 
PRR terminou em 31 de dezembro 
de 2018 e foi estabelecido pela Lei nº 
13.729/2018, e após a aprovação do 
regime de urgência do PL 9252/17 
de autoria do deputado federal Jerô-
nimo Goergen, que visa a extinção 

PRR FUNRURAL - Lei 13.606 de 09/01/2018

da cobrança retroativa do suposto 
passivo gerado pela expectativa de 
arrecadação por parte do fisco, havia 
o indicativo de que uma nova pror-
rogação ocorreria, porém, a mesma 
não foi concretizada.

Salientemos que adesão ao PRR 
é uma confissão de dívida irretra-
tável e irrevogável, que implica em 
compromisso de pagamento mensal 
por 176 meses, e que o produtor está 
sujeito a ser autuado pela Receita 
Federal caso a mesma identifique 
alguma incongruência entre o valor 
declarado pelo produtor e apurado 
por ela no momento da consolida-
ção. Embora a adesão tenha sido 
muito baixa, informações indicam 
que aqueles que aderiram se arre-

penderam, pois, em virtude da di-
vergência de entendimento quanto 
ao valor que deve ser realmente de-
clarado (período a ser contabilizado, 
isenções, não-incidência, dentre ou-
tros), e o que a receita tem exigido, 
fez com que houvesse negativação 
dos produtores e inclusão dos mes-
mos no Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor Pú-
blico Federal – Cadin.

Para os produtores que integram 
alguma ação judicial coletiva cujo ob-
jeto seja a suspensão da exigibilidade 
do Funrural estarão sob a proteção 
da mesma até que ela transite em jul-
gado, e caso ocorra alguma autuação 
ou negativação por parte da RFB, 
outras medidas  administrativas e/ou 

Reunião realizada na Aiba para discutir os passos a serem dados relativo a adesão ou não ao Refis do Funrural
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Com informações do beefpoint

Apesar de poucos negócios 
efetivados, o aumento das 
especulações nos primeiros 

dias do ano já vai desenhando como 
será o mercado de reposição de be-
zerros a partir de janeiro: procura 
aquecida e vendedores endurecendo 
as negociações e segurando a pro-
dução em estados como Rondônia, 
Mato Grosso e Pará, onde a desma-
ma acontece mais cedo, o que tem 
garantido a firmeza às cotações no 
mercado de reposição.

Diante deste cenário, na média 
de todos os estados e categorias pes-
quisadas, os preços dos animais de 
reposição subiram 0,4%.

Destaque para estados como 
Rondônia, onde a recuperação ante-
cipada das pastagens, em função do 
acúmulo de chuvas, tem estimulado 
a reposição do plantel nas fazendas.

Por lá, o aumento da demanda 
valorizou o preço dos animais de 
reposição. Para uma comparação, a 
cotação atual do bezerro desmama-
do rondoniense esta 3,7% superior à 
observada em meados de novembro.

Já na Bahia, onde a disponibili-
dade de lotes de bezerros ocorre a 

Reposição de bezerros em compasso de espera
partir de maio/junho, a oferta restri-
ta tem ditado o preço dos animais de 
reposição até o momento, mas como 
nos últimos dias tem chovido pou-
co na região, compradores não estão 
cedendo a preços maiores, por isso 
as negociações no estado estão an-
dando com o freio de mão puxado. 
De acordo com o pecuarista Anto-
nio Balbino, outras variáveis podem 
diferenciar o preço dos bezerros. 
“Existem criadores que por diversos 
fatores, acabam ofertando animais 
mais cedo e apesar de disponibili-
zar em momento de grande ofer-
ta de outras regiões, esses bezerros 
são provenientes de vacas melhores, 
portanto de qualidade superior, por 
isso a compensação no preço. Mas 

isso ainda vai depender do regime 
de chuva nos próximos meses, de 
uma maior ou menor oferta de pas-
tos a campo, disponibilidade ou não 
de forragens, entre outras variáveis, 
e que pode afetar o volume de repo-
sição que o Estado precisa”.

Em outros importantes estados 
pecuários, como Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, a 
movimentação do mercado de repo-
sição está menor.

Para os próximos dias, o volume 
de precipitação e as cotações do boi 
gordo ditarão o poder de retenção e 
o poder de compra dos agentes do 
mercado. Para quem for negociar, 
atenção a essas possibilidades.

judiciais podem ser tomadas.
O compromisso de extinguir o 

Funrural retroativo assumido pelo 
próximo governo ainda é uma espe-
rança, já que uma nova alternativa 
para  evitar a cobrança até que o PL 
9252/2017 tenha seu mérito aprova-
do tanto na Câmara dos Deputados 
quanto no Senado Federal,   restabe-
lecendo a segurança jurídica quanto 
ao tema discorrido pode surgir, in-
clusive estabelecendo um novo prazo 
para adesão ao PRR, já que o próprio 
Presidente da República pode estabe-
lecê-lo através de Medida Provisória.

Os produtores que aderiram o 
PRR devem estar atento aos pré-

-requisitos, dentre os quais, a desis-
tência dos procedimentos adminis-
trativos ou judiciais que estiverem 
em curso, devendo a renúncia ser 
comprovada através da juntada de 
petição de desistência. Para desistir 
da ação o produtor deverá pagar o 
valor referente aos honorários advo-
catícios firmados em contrato indi-
vidual, a serem pagos sobre o êxito 
(valor que deixou de ser recolhido 
em decorrência da prescrição).

Finalmente, caberá ao produtor 
que aderiu o PRR, avaliar seu caso de 
forma específica, calculando o mon-
tante e fazendo o levantamento do 
valor que deverá declarar ou aguar-

dar a aprovação do PL 9252/2017.
Mais uma vez, os produtores que 

passaram a ter que recolher o Fun-
rural a partir de janeiro de 2018, em 
virtude da lei nº 13.606/2018, que 
instituiu nova alíquota e trouxe a 
possibilidade de pagamento da con-
tribuição pela folha (a partir de 1º de 
janeiro de 2019) ou pela receita da 
comercialização, mas que sobretudo 
trouxe uma cobrança de um supos-
to passivo que nunca existiu e que 
o produtor rural não reconhece, já 
que o recolhimento da contribuição 
deixou de ser feita com o amparo da 
decisão do próprio STF.

Com informações da Aiba
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Acrioeste e Crio Consultoria promovem mais uma
reunião da Cadeia Produtiva do Leite do Oeste da Bahia

Foi realizado na manhã do úl-
timo dia 04, na sede da Asso-
ciação dos Agricultores e Ir-

rigantes da Bahia (Aiba), mais uma 
reunião da Cadeia Produtiva do 
Leite do Oeste da Bahia. Promovida 
pela Crio Consultoria em Agrone-
gócio e pela Associação dos Cria-
dores de Gado do Oeste da Bahia 
(Acrioeste), a reunião contou com 
a participação de diversas entidades 
que trabalham pelo fortalecimento 
da Cadeia Produtiva do Leite no 
Oeste do Estado.

Entre os objetivos da reunião está 
a criação de uma Comissão da Ca-
deia Produtiva do Leite do Oeste da 
Bahia, primeira Comissão regional 
voltada para a produção de leite no 
interior da Bahia, a exemplo da Co-
missão Baiana do Leite, coordenada 
pela Federação de Agricultura e Pe-
cuária do Estado da Bahia (Faeb).

No encontro foram apresentado 
os resultados das sete mesas temáti-
cas do 1º Encontro da Cadeia Pro-
dutiva do Leite do Oeste da Bahia, 
realizado em Barreiras, no final de 

novembro de 2018. Essas mesas te-
máticas analisaram e debateram os 
principais problemas, as soluções, as 
principais propostas e as possibili-
dades de realização.

De acordo com Ubirajara Zappo-
ni, diretor da Crio Consultoria em 
Agronegócios, essa comissão em-
possada irá analisar os resultados 
obtidos, lapidar as informações e 

apresentar um documento na Faeb, 
em Salvador, para as entidades que 
compõem a Cadeia Baiana do Leite.

Fazem parte da Comissão Regio-
nal representantes de todas as enti-
dades da Cadeia Produtiva do Leite 
do Oeste da Bahia, a exemplo de as-
sociações, cooperativas, técnicos de 
órgãos públicos municipal, estadual 
e federal, laticinistas, entre outros.
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A vacina contra a febre aftosa 
vai ter sua dose reduzida de 
5 ml para 2 ml na primei-

ra etapa de vacinação de bovinos e 
bubalinos, que será realizada a par-
tir de maio, na maioria dos estados 
brasileiros. Diego Viali dos Santos, 
chefe da Divisão de Febre Aftosa e 
outras Doenças Vesiculares (Difa) 
do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), 
lembra que nessa primeira etapa de 
vacinação do ano, a grande maioria 
do país vai imunizar todo o rebanho, 
conforme calendário de vacinação 
disponível em www.agricultura.gov.
br/febreaftosa.

Apenas no Acre, Espírito Santo e 
Paraná a dose será aplicada apenas 
em animais jovens (de até 24 meses 
de idade). O estado do Amapá, devi-
dos a suas condições peculiares, rea-
liza a vacinação anualmente somen-
te no segundo semestre. A mudança 
da dose está prevista no Programa 
Nacional de Erradicação e Preven-
ção da Febre Aftosa (PNEFA), que 
deverá culminar com a retirada to-
tal da vacinação no país prevista até 
2021.

A expectativa de Diego Viali dos 
Santos é de que com a redução da 
dosagem, ocorram menos reações 
nos animais (caroços, inchaço). 
Além disso, com frascos menores, 
as vacinas ocuparão menos espaço, 
facilitando o transporte e reduzindo 
o custo de refrigeração. “Os labora-
tórios produtores possuem estoque 
suficiente do novo produto para 
atender à demanda dos criadores”, 
afirmou.

O ministério preparou um ma-
nual para fiscalização do comércio 

Redução da dose da vacina contra 
aftosa valerá a partir de maio

Com a mudança de 5 ml para 2 ml, a expectativa é de que diminua a ocorrência de reação nos animais

de vacinas contra a febre aftosa, 
atualizando a publicação de 2005. A 
versão digital, contendo orientações 
aos Serviços Veterinários Estaduais 

Fonte Ascom Mapa

e aos distribuidores sobre a quali-
dade exigida ao produto deverá ser 
disponibilizada nesta semana.

Cuidados com as vacinas:

u Compre as vacinas somente em lojas registradas.
u Verifique se estão na temperatura correta: entre 2° C e 8° C.
u Para transportá-las, use uma caixa térmica, coloque três partes de 
gelo para uma de vacina e lacre.
u Mantenha a vacina no gelo até o momento da aplicação. Escolha a 
hora mais fresca do dia e reúna o gado. Mas lembre-se: só vacine bovinos 
e búfalos.
u Durante a vacinação, mantenha a seringa e as vacinas na caixa tér-
mica e use agulhas novas, adequadas e limpas. A higiene e a limpeza são 
fundamentais para uma boa vacinação.
u Agite o frasco antes de usar e aplique a dosagem certa em todos os 
animais: 2 ml.
u O lugar correto de aplicação é a tábua do pescoço, podendo ser no 
músculo ou embaixo da pele. Aplique com calma.
u Lembre de preencher a declaração de vacinação e entregá-la no servi-
ço veterinário oficial do seu estado juntamente com a nota fiscal de com-
pra das vacinas.
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Acrioeste e 
Rehagro realizam 
curso de Gestão 
da Nutrição na 
Pecuária de Corte

A Acrioeste e Rehagro es-
tão realizando em Barrei-
ras, o Curso de Gestão da 

Nutrição na Pecuária de Corte. Os 
módulos estão sendo realizados no 
auditório da Associação Baiana dos 
Produtores de Algodão (Abapa).

Dividido em nove módulos, o 
curso iniciou no final de janeiro e 
vai até setembro deste ano, com os 
inscritos participando de encontros 
realizados em um final de semana 
por mês.

Estão inscritos no programa, 
proprietários, gerentes de fazendas, 
técnicos agrícolas, estudantes, vete-
rinários, zootecnistas e agrônomos. 

Durante as dinâmicas são apre-
sentados estudos de casos com da-
dos reais de fazendas, entendimento 
de ferramentas aplicáveis à realidade 
do participante, uso intenso de exer-
cícios práticos com conteúdo abran-
gente a todos os aspectos que envol-
vem nutrição em pecuária de corte, 
entre outros.

Programa do Curso:

Módulo I - Gerenciamento de pes-
soas e equipes;
Módulo II - Fisiologia digestiva e 
alimentos na nutrição animal;
Módulo III - Suplementação protei-
ca e energética em gado de corte;
Módulo IV - Gerenciamento da 
produção de forragens, intensifica-
ção de pastagens, combate de ervas 
daninhas e pragas em pastagens;
Módulo V - Suplementação mineral 
e definição de taxa de lotação dentro 
do sistema de pecuária de corte;

Módulo VI - Estratégias nutricio-
nais na engorda a pasto e no confi-
namento;
Módulo VII - Controle financeiro 
(fluxo de caixa e custo de produção);
Módulo VIII - Gerenciamento da 

produção de forragens e grãos na 
pecuária de corte;
Módulo IX - Estratégias de comer-
cialização de carne e indicadores nu-
tricionais na pecuária de corte.


