
 

 

 

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

 
Supremo Tribunal Federal declara  

a inconstitucionalidade da contribuição 

ao Funrural do empregador pessoa física Data 04/02/2010 

 
O Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, declarou, nessa quarta-
feira, dia 03/02, a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 8.540/92, que prevê o recolhimento 
de contribuição para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) incidente sobre a 
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas 
físicas. A decisão, que no caso julgado beneficia os fornecedores de bovinos para abate, foi 
tomada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 363852. 
 
O Ministro Cezar Peluso, acompanhado pelos demais julgadores, afirmou que a contribuição ao 
Funrural representa uma dupla tributação, uma vez que o produtor rural que trabalha em regime 
familiar, sem empregados, é um segurado especial que já recolhe, por força do artigo 195, 
parágrafo 8º da CF/88, uma contribuição sobre o resultado da comercialização de sua produção 
para ter direito a benefícios previdenciários. 
 
Além disso, segundo o Ministro, a incidência da contribuição significa um desestímulo ao 
produtor rural, encorajando-o a viver da mera subsistência para fugir da tributação, em vez de 
dar a sua propriedade uma destinação social, oferecendo emprego e produzindo alimentos para 
a sociedade. 
 
A decisão tomada pelo Plenário do STF, que acolheu os argumentos da empresa e de sua 
subsidiária, desobriga-as da retenção e do recolhimento da contribuição social ou de seu 
recolhimento por sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 
produção rural de empregadores pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate.  
 
Essa mesma situação, de outro lado, é vivenciada por muitas empresas de outros ramos, como 
por exemplo de laticínios, que têm um elevado número de produtores rurais pessoas físicas 
entre seus fornecedores de matéria-prima, devendo sujeitar-se às mesmas exigências. 
 
Em razão disso e tendo em conta que a declaração de inconstitucionalidade promovida pelo 
Plenário do STF tem efeitos desde a edição da norma, i.e., desde 22/12/1992, mas não alcança 
imediatamente todos os contribuintes, entendemos ser possível o ajuizamento de medidas 
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judiciais com a finalidade de suspender os pagamentos futuros dessa contribuição e pleitear a 
restituição daquilo que foi indevidamente recolhido. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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