
 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

Inconstitucionalidade da contribuição incidente 

sobre a receita de comercialização da produção  

rural – Pessoa Jurídica Data 09/02/2010 

 

O produtor rural pessoa jurídica1 contribui para o financiamento da seguridade social 

recolhendo, entre outros tributos, a COFINS, a contribuição para o PIS e a contribuição 

incidente a receita bruta proveniente da comercialização da produção, consoante dispõe o art. 

22-A da Lei 8.212/91, na redação conferida pela Lei 10.256/2001. 

 

A Constituição da República, para o fim de financiamento da seguridade, trouxe no art. 195 os 

fato econômicos sobre os quais o legislador, por intermédio de lei ordinária, poderia instituir a 

incidência de contribuições. Novas fontes de custeio, contudo, podem ser criadas, contanto que 

por lei complementar e o tributo seja não cumulativo. 

 

A outorga de competência tributária para que os mesmos fatos econômicos possam configurar 

hipótese de incidência tributária de mais de uma contribuição destinada à seguridade social 

consubstancia exceção, daí porque deve vir expressamente prevista na própria Constituição. 

Isso é que se pode observar nas previsões contidas nos artigos 239 e 240 da Constituição, 

normas que autorizam a cobrança do PIS sobre a receita/faturamento e a cobrança das 

contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAC, SESI e etc.) sobre a folha de salários, 

apesar das contribuições já previstas no art. 195 sobre os mesmos fatos geradores. 

 

Em recente julgamento, o Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, 

declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 8.540/92, norma que prevê a incidência de 

contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de 

empregadores, pessoas físicas. A decisão, que no caso julgado beneficiou fornecedores de 

bovinos para abate, foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 363.852. 

 

Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal asseverou que as únicas exceções previstas na 

Constituição Federal que autorizam ao legislador ordinário a incidência de mais de uma 

                                         
1
 Com exceção das agroindústrias dedicadas à piscultura, carnicicultura, suinocultura e avicultura, 

conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 22-A da Lei 8.212/91. 
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contribuição destinada à seguridade social sobre um mesmo fato econômico são as que se 

encontram nos artigos 239 e 240. 

 

Com base nesse julgamento, entendemos haver fundamento suficiente para se sustentar a 

inconstitucionalidade da previsão legal contida no art. 22-A da Lei 8.212/912 - contribuição 

devida pela agroindústria -, na medida em que prevê a incidência de contribuição sobre a 

receita bruta proveniente da comercialização da produção, fato econômico este contido na 

hipótese de incidência prevista para o PIS e para a COFINS. 

 

Isso porque não existe qualquer previsão constitucional que autorize ao legislador ordinário a 

instituição de outra contribuição destinada à seguridade social, além do PIS e da COFINS, 

sobre o faturamento ou a receita, configurando a contribuição do art. 22-A da Lei 8.212/91 bis in 

idem contrário a rígida repartição de competências tributárias previstas na Constituição Federal. 

 

O afastamento dessa contribuição pode significar uma importante economia tributária, tendo em 

vista que sua incidência se dá a alíquota de 2,6% sobre a receita da comercialização da 

produção rural da pessoa jurídica. 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto, bem como 

para ajuizar as medidas judiciais hábeis a obstar o recolhimento da referida contribuição e 

recuperar os pagamentos indevidamente realizados. 

 

Responsáveis: 

 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

 

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

                                         
2
 “Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como sendo o 

produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de 
produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da 
comercialização da produção (...), é de:...” 
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Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 61 3252-6155 
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