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RECDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL.  SEGURADO  ESPECIAL.  ARTIGO  195,  §  8º,  DA  CF/1988. 
RESULTADO DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA 
LEI  8.212/1991,  DESDE  SUA  REDAÇÃO  ORIGINÁRIA.  RECEITA 
BRUTA.  BASE  DE  CÁLCULO.  REPERCUSSÃO  GERAL 
RECONHECIDA.

1. Em razão dos vícios de inconstitucionalidade apontados por esta 
CORTE nos REs 363.852 e 596.177, somente o empregador rural pessoa 
física  foi  excluído  como sujeito  passivo  da contribuição previdenciária 
prevista no artigo 25 da Lei 8.212/1991, de modo que o tributo continuou a  
existir, com plena vigência e eficácia em relação aos segurados especiais.

2. A base de cálculo compilada no artigo 25, I e II, da Lei 8.212/1991, 
editado para regulamentar o § 8º do artigo 195 da CF, fixando a alíquota 
de 3% (três por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da 
produção do produtor  rural  sem empregados,  por observar  a  base de 
cálculo que foi definida pelo próprio texto constitucional, é plenamente 
constitucional em relação ao segurado especial.

3.  É  absolutamente  legítima  a  previsão,  em  lei  ordinária,  da 
contribuição  do  segurado  especial  tendo  por  base  a  receita  bruta 
proveniente da comercialização da sua produção. Diferentemente do que 
sustenta o recorrente, tal exação tem por fundamento constitucional o § 
8º, e não o § 4º do art. 195.

4.  Recurso  extraordinário  desprovido,  com  afirmação  de  tese 
segundo a qual “É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social  
do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991. “
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RE 761263 / SC 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo 
Tribunal  Federal,  em Sessão  Virtual  do  Plenário,  sob a  Presidência  do 
Senhor  Ministro  DIAS TOFFOLI,  em conformidade com a  certidão  de 
julgamento,  apreciando o tema 723 da repercussão geral,  acordam em 
negar  provimento  ao  recurso  extraordinário,  nos  termos  do  voto  do 
Relator,  vencidos  os  Ministros  EDSON  FACHIN,  MARCO  AURÉLIO, 
RICARDO LEWANDOWSKI e ROSA WEBER. Foi fixada a seguinte tese: 
"É  constitucional,  forma  e  materialmente,  a  contribuição  social  do 
segurado especial  prevista no art.  25 da Lei  8.212/1991".  Falaram: pelo 
recorrente, o Dr. Humberto Bergmann Ávila, e, pela recorrida, o Dr. José 
Levi  Mello  do  Amaral  Júnior,  Procurador  da  Fazenda  Nacional.  Não 
participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da 
sessão, o Ministro CELSO DE MELLO (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). 

Brasília, 15 de abril de 2020.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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Relatório

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 761.263 SANTA CATARINA

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : JUVINO DE MARCO 
ADV.(A/S) :CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): Trata-se 
de Recurso Extraordinário interposto em demanda proposta no Juizado 
Especial  Federal  Cível  de  Joaçaba-SC,  objetivando  a  desobrigação  da 
retenção e do recolhimento da contribuição social sobre a receita bruta 
proveniente  da  comercialização  da  produção  rural  de  empregadores 
pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, consoante alterações 
estatuídas pelas Leis 8.540/1992, 8.861/1994, 9.528/1997 e 10.256/2001, sob 
a alegação de que o “Supremo Tribunal Federal, no RE 363.852, declarou 
a inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária rural 
incidente  sobre  a  receita  bruta  proveniente  da  comercialização  da 
produção agropecuária, prevista no artigo 1º da Lei nº 8.540/92.”

A sentença julgou improcedente o pedido (doc. 50), sendo objeto de 
recurso inominado (doc. 57).

A  3ª  Turma  Recursal  de  Santa  Catarina  negou  provimento  ao 
recurso,  secundada  no  voto  do  relator,  o  qual  assentou  que  (a)  o 
PLENÁRIO do STF, no RE 363.852, pautado no entendimento edificado 
nos autos da ADI 1.103/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da 
Lei 8.540/1992, que promoveu alterações nos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 
30,  IV,  da Lei  8.212/1991,  passando a  instituir  a  contribuição social  do 
produtor rural pessoa física empregador incidente sobre a receita bruta 
proveniente da comercialização da sua produção, o que foi ratificado no 
RE 596.177, julgado sob a sistemática da repercussão geral;  (b) como o 
recorrente não cuidou de comprovar sua qualidade de empregador rural 
pessoa  física,  houve  o  seu  enquadramento  na  condição  de  segurado 
especial; e (c) a “contribuição devida pelos segurados especiais tem como 
fundamento de validade dispositivo constitucional específico, o art. 195, § 
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8º, da Constituição Federal, de forma que sobre tal contribuição não há 
qualquer  inconstitucionalidade  já  que  instituída  validamente  pela 
legislação ordinária.” 

No  Recurso  Extraordinário,  sustentou-se,  preliminarmente,  a 
existência de repercussão geral da matéria, conforme estabelece o art. 543-
A,  §  2º,  do  CPC/1973,  suscitando  a  relevância  da  matéria  sob  a  ótica 
econômica  e  jurídica,  pois  há  o  ultrapasse  dos  interesses  das  partes, 
devido seu impacto direto na renda familiar dos que trabalham sob o 
regime da agricultura familiar e a contrariedade do julgado atacado à 
jurisprudência desta CORTE, máxime as orientações entabuladas no RE 
363.852.

Em suas razões de mérito, o recorrente destacou, em suma, que (a) 
ignorou-se a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991, declarada 
pelo  STF,  em  face  das  alterações  promovidas  pela  Lei  8.450/1992  e 
9.528/1997,  de  maneira  que  a  exação  se  ampara  em  normativos 
considerados   inconstitucionais  sem  nenhuma  ressalva;  (b)  o  acórdão 
recorrido  se  equivocou  ao  equiparar  o  termo  “resultado  da 
comercialização” a “receita bruta”, que foi julgada inconstitucional; e (c) 
até o advento da EC/98, por força dos arts. 195, § 4º, e 154, I, da CARTA 
MAGNA, somente poderia instituir nova fonte de custeio, com base na 
receita bruta, por intermédio de lei complementar, e, na espécie, se fez 
por lei ordinária (Lei 8.212/1991).

Ao  final,  o  recorrente  postula  o  provimento  do  Recurso 
Extraordinário,  reformando  o  aresto  atacado,  com  vistas  a  afastar  “a 
obrigação  de  recolhimento/retenção  de  contribuição  ao  FUNRURAL 
incidente  sobre  a  RECEITA  BRUTA  auferida  pelo  autor  no  período 
pleiteado, autorizando a restituição dos valores recolhidos/retidos a esse 
título  nos  últimos  cinco  anos  anteriores  à  propositura  da  ação, 
invertendo-se  o  ônus  da  sucumbência  e  da  condenação  em  custas  e 
despesas processuais.”

A União, nas contrarrazões ao Recurso Extraordinário, sustenta que 
(a) a CARTA MAGNA sempre previu a contribuição em destaque em seu 
art. 195, § 8º; (b) o termo receita bruta proveniente da comercialização de 
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produção, constante no art. 1º da Lei 8.540/1992, se compatibiliza com o 
conceito  contábil  de  faturamento,  grifado  no  art.  195,  I,  da 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL,  o  que já  resta  pacificado em precedentes 
desta CORTE; (b) somente são carecedoras de lei complementar para sua 
criação as hipóteses  alocadas no art.  194,  §  4º,  da CF/88,  que trata  de 
novas fontes para o custeio da seguridade social, o que não se aplica ao 
caso em exame, pois  a “contribuição devida pelo produtor rural, pessoa 
física, incidente sobre a receita bruta da sua produção rural,  (...) já era 
encontrada  no  art.  195,  I,  da  CF  mesmo  antes  da  EC  20/98;  e  (c)  as 
orientações  sedimentadas  no  RE  363.852  são  incogitáveis  na  presente 
hipótese.

O Recurso  Extraordinário  foi  admitido  na  origem,  e  sua  questão 
conduzida  ao  Plenário  Virtual  desta  CORTE  pelas  mãos  do  saudoso 
Ministro  TEORI  ZAVASCKI,  que,  após  exame da  jurisprudência  deste 
PRETÓRIO EXCELSO relacionada ao caso, no intuito de “especificar os 
elementos dos autos que justificam o reconhecimento de novo tema de 
repercussão geral”, pronunciou-se no seguinte sentido:

“(...)
Neste  caso,  o  recorrente  é  segurado  especial,  que  não 

recolhe contribuições previdenciárias de forma obrigatória para 
o RGPS, mas, é contribuinte da Seguridade Social (art. 195, § 8º, 
da  Constituição).  No  recurso  extraordinário,  sustenta  que  os 
fundamentos  utilizados por  esta  Corte  no julgamento do  RE 
363.852,  acima citado,  têm caráter  geral  e  se  aplicam para  o 
segurado especial. 

Apesar  de  o  caput  do  art.  25  da  Lei  8.212/91  fazer 
referência  à  contribuição  social  do  empregador  rural  pessoa 
física  e  do  segurado  especial,  e  as  decisões  referidas  se 
limitarem a  recursos  do  primeiro,  têm como fundamento  do 
afastamento da cobrança (a) a ocorrência de bitributação; e (b) a 
necessidade  de  lei  complementar  para  a  instituição  de  nova 
fonte de custeio. 

Considerando que as decisões recentes proferidas em um 
curto intervalo de tempo por esta Corte contêm diferenças e não 
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abrangem  integralmente  o  tema,  o  reconhecimento  da 
repercussão geral  neste  RE permitirá  um juízo  geral  sobre  a 
matéria. 

A repercussão geral da controvérsia fica particularmente 
acentuada  em  razão  de  se  tratar,  aqui,  do  regime  aplicável 
particularmente aos segurados especiais, competindo analisar: 
(a)  os  efeitos  a  eles  aplicáveis  do  reconhecimento  da 
inconstitucionalidade  dos  dispositivos  da  Lei  8.212/91,  e 
eventuais  efeitos  repristinatórios;  (b)  se  há,  ou  não, 
inconstitucionalidade integral da redação originária do art. 25 
da  Lei  8.212/91  (para  segurados  especiais  e  empregadores 
rurais),  por desvirtuamento da base de cálculo fixada no art. 
195,  §  8º,  da  Constituição  Federal;  e  (c)  caso  se  reconheça  a 
ausência  de  identidade  entre  receita  bruta  proveniente  da 
comercialização  de  sua  produção  e  resultado  da 
comercialização  da  produção,  a  verificação  de 
constitucionalidade  da  criação  de  nova  fonte  de  custeio  da 
Previdência Social por meio de lei ordinária anterior à EC 20/98, 
cobrada dos segurados especiais, por violação aos artigos 154, I, 
e 195, I,  § 4º da Constituição. Registre-se que mais de 5% da 
população  brasileira  pode  ser  atingida  pelo  resultado  deste 
julgamento,  nos  termos  do  Censo  Agropecuário  de  2006 
transcrito  no  recurso.  A  questão,  portamto,  transcende  os 
limites  subjetivos  da  causa,  havendo relevância  do  ponto  de 
vista econômico, social e jurídico. “

Em sequência, foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia, 
cuja ementa estampa o seguinte teor: 

“CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL. SEGURADO ESPECIAL. ARTIGO 195, § 8º, DA CF/88. 
RESULTADO  DA  COMERCIALIZAÇÃO  DA  PRODUÇÃO. 
ART.  25  DA  LEI  8.212/91,  DESDE  SUA  REDAÇÃO 
ORIGINÁRIA.  RECEITA  BRUTA.  BASE  DE  CÁLCULO. 
AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE.  NECESSIDADE  DE  LEI 
COMPLEMENTAR.  RECONHECIMENTO  DA 
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Relatório

RE 761263 / SC 

INCONSTITUCIONALIDADE  DE  DISPOSITIVOS  DA  LEI 
8.212/91.  EFEITOS  REPRISTINATÓRIOS.  Possui  repercussão 
geral a questão atinente à constitucionalidade da contribuição a 
ser recolhida pelo segurado especial, prevista no art. 25 da Lei 
8.212/1991, desde a sua redação originária, diante da ausência 
de  identidade  de  sua  base  de  cálculo  (receita  bruta)  com  a 
prevista no art. 195, § 8º, da Constituição Federal (resultado da 
comercialização). RE 761.263-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 
DJe de 14/5/2014. “

O  tema  do  recurso  piloto  foi  tombado  nesta  SUPREMA CORTE 
portando a seguinte numeração e o respectivo teor:

“723  -  Validade  da  contribuição  a  ser  recolhida  pelo 
produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades 
em  regime  de  economia  familiar,  sem  empregados 
permanentes,  sobre  a  receita  bruta  proveniente  da 
comercialização de sua produção.”

A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, concluiu pela 
constitucionalidade  do  preceito  legal,  “independentemente  de  lei 
complementar, por não incidência do art.  195, § 4º,  da Constituição na 
espécie  e  adequação  da  base  de  cálculo  indicada  pelo  art.  25  da  Lei 
8.212/1991 ao parâmetro do § 8º do art.  195 da Constituição Federal.”, 
opinando pelo desprovimento do Recurso Extraordinário (doc. 118).

É o relatório.
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

15/04/2020 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 761.263 SANTA CATARINA

V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): 

Inicialmente,  cumprimento  os  eminentes  Doutores  Humberto 
Bergmann  Ávila  e  José  Levi  Mello  do  Amaral  Júnior,  advogados  das 
partes  recorrente e recorrida,  respectivamente,  pelas sustentações orais 
que enviaram por meio eletrônico. 

As  objeções  do  procurador  da  parte  recorrente,  relativamente  ao 
julgamento  do  presente  Recurso  Extraordinário  em  sessão  virtual,  já 
foram respondidas na decisão que rejeitou os embargos de declaração 
opostos ao indeferimento do pedido de retirada de pauta.

Trata-se,  na  origem,  de  demanda  objetivando  a  desobrigação  da 
retenção e do recolhimento da contribuição social sobre a receita bruta 
proveniente da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da 
Lei  8.212/1991,  consoante  alterações  estatuídas  pelas  Leis  8.540/1992, 
8.861/1994, 9.528/1997 e 10.256/2001, sob a alegação de que o SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, no RE 363.852, declarou a inconstitucionalidade 
da exigência da contribuição previdenciária rural incidente sobre a receita 
bruta proveniente da comercialização da produção agropecuária, prevista 
no artigo 1º da Lei 8.540/1992. 

Julgado improcedente o pedido pelo Juizado Especial Federal Cível 
de Joaçaba/SC, a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina negou provimento 
ao recurso inominado interposto pelo contribuinte, ora recorrente, o qual 
foi considerado segurado especial, mantendo-se, portanto, a contribuição 
cujo  fundamento  constitucional  esteia-se  no  art.  195,  §  8º,  da  CARTA 
MAGNA, e instituída por lei ordinária,  consoante salientou o Juízo de 
origem.
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

RE 761263 / SC 

Ingressando com Recurso Extraordinário nesta SUPREMA CORTE, 
alegou-se, em apertada síntese, (i) ter sido declarada, em sua plenitude, a 
inconstitucionalidade  do  art.  25  da  Lei  8.212/1991,  em  face  de  sua 
modificação  pela  Lei  8.540/1992;  (ii)  a  permanência  da 
inconstitucionalidade da contribuição após o advento da Lei 10.256/2001; 
e (iii) ser inconstitucional a lei ordinária anterior à Emenda Constitucional 
20, de 1998, que instituiu nova fonte de custeio ao FUNRURAL, tendo por 
base  a  receita  bruta  proveniente  da  comercialização  da  produção  do 
contribuinte enquadrado como segurado especial. 

Em  sequência,  reconheceu-se  a  repercussão  geral  da  matéria 
recursal, haja vista que, no RE 363.852, cujo entendimento foi reafirmado 
sob  o  rito  da  repercussão  geral  no  RE 596.177,  e  no  RE 718.874,  esta 
SUPREMA CORTE cuidou da contribuição do empregador rural pessoa 
física, não abrangendo a questão do contribuinte segurado especial e a 
controvérsia tendo como fundamento do afastamento da cobrança (a) a 
ocorrência de bitributação, e (b) a necessidade de lei complementar para a 
instituição  de  nova  fonte  de  custeio,  conforme  especificou  o  saudoso 
Ministro  TEORI  ZAVASCKI  ao  se  manifestar  pela  existência  de 
repercussão  geral  da  matéria  constante  deste  Apelo,  tendo  também 
destacado: 

“(...) 
A repercussão geral da controvérsia fica particularmente 

acentuada  em  razão  de  se  tratar,  aqui,  do  regime  aplicável 
particularmente aos segurados especiais, competindo analisar: 
(a)  os  efeitos  a  eles  aplicáveis  do  reconhecimento  da 
inconstitucionalidade  dos  dispositivos  da  Lei  8.212/91,  e 
eventuais  efeitos  repristinatórios;  (b)  se  há,  ou  não, 
inconstitucionalidade integral da redação originária do art. 25 
da  Lei  8.212/91  (para  segurados  especiais  e  empregadores 
rurais),  por desvirtuamento da base de cálculo fixada no art. 
195,  §  8º,  da  Constituição  Federal;  e  (c)  caso  se  reconheça  a 
ausência  de  identidade  entre  receita  bruta  proveniente  da 
comercialização  de  sua  produção  e  resultado  da 
comercialização  da  produção,  a  verificação  de 
constitucionalidade  da  criação  de  nova  fonte  de  custeio  da 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3A52-FAC9-C3DF-634C e senha 505F-081B-83D1-2B06

Supremo Tribunal Federal

RE 761263 / SC 

Ingressando com Recurso Extraordinário nesta SUPREMA CORTE, 
alegou-se, em apertada síntese, (i) ter sido declarada, em sua plenitude, a 
inconstitucionalidade  do  art.  25  da  Lei  8.212/1991,  em  face  de  sua 
modificação  pela  Lei  8.540/1992;  (ii)  a  permanência  da 
inconstitucionalidade da contribuição após o advento da Lei 10.256/2001; 
e (iii) ser inconstitucional a lei ordinária anterior à Emenda Constitucional 
20, de 1998, que instituiu nova fonte de custeio ao FUNRURAL, tendo por 
base  a  receita  bruta  proveniente  da  comercialização  da  produção  do 
contribuinte enquadrado como segurado especial. 

Em  sequência,  reconheceu-se  a  repercussão  geral  da  matéria 
recursal, haja vista que, no RE 363.852, cujo entendimento foi reafirmado 
sob  o  rito  da  repercussão  geral  no  RE 596.177,  e  no  RE 718.874,  esta 
SUPREMA CORTE cuidou da contribuição do empregador rural pessoa 
física, não abrangendo a questão do contribuinte segurado especial e a 
controvérsia tendo como fundamento do afastamento da cobrança (a) a 
ocorrência de bitributação, e (b) a necessidade de lei complementar para a 
instituição  de  nova  fonte  de  custeio,  conforme  especificou  o  saudoso 
Ministro  TEORI  ZAVASCKI  ao  se  manifestar  pela  existência  de 
repercussão  geral  da  matéria  constante  deste  Apelo,  tendo  também 
destacado: 

“(...) 
A repercussão geral da controvérsia fica particularmente 

acentuada  em  razão  de  se  tratar,  aqui,  do  regime  aplicável 
particularmente aos segurados especiais, competindo analisar: 
(a)  os  efeitos  a  eles  aplicáveis  do  reconhecimento  da 
inconstitucionalidade  dos  dispositivos  da  Lei  8.212/91,  e 
eventuais  efeitos  repristinatórios;  (b)  se  há,  ou  não, 
inconstitucionalidade integral da redação originária do art. 25 
da  Lei  8.212/91  (para  segurados  especiais  e  empregadores 
rurais),  por desvirtuamento da base de cálculo fixada no art. 
195,  §  8º,  da  Constituição  Federal;  e  (c)  caso  se  reconheça  a 
ausência  de  identidade  entre  receita  bruta  proveniente  da 
comercialização  de  sua  produção  e  resultado  da 
comercialização  da  produção,  a  verificação  de 
constitucionalidade  da  criação  de  nova  fonte  de  custeio  da 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3A52-FAC9-C3DF-634C e senha 505F-081B-83D1-2B06

Inteiro Teor do Acórdão - Página 9 de 42



Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

RE 761263 / SC 

Previdência Social por meio de lei ordinária anterior à EC 20/98, 
cobrada dos segurados especiais, por violação aos artigos 154, I, 
e 195, I,  § 4º da Constituição. Registre-se que mais de 5% da 
população  brasileira  pode  ser  atingida  pelo  resultado  deste 
julgamento,  nos  termos  do  Censo  Agropecuário  de  2006 
transcrito no recurso. A questão, portanto, transcende os limites 
subjetivos  da  causa,  havendo  relevância  do  ponto  de  vista 
econômico, social e jurídico.”

É o relatório. 
Em que pese a presente repercussão geral se referir  à  contribuição  

social do segurado especial, todos os fundamentos arguidos foram debatidos 
e  decididos  pelo  Plenário  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  no 
julgamento do RE 718.874, no qual fiquei redator para o Acórdão.

O recorrente postula o provimento do Recurso Extraordinário para 
afastar  “a  obrigação  de  recolhimento/retenção  de  contribuição  ao 
FUNRURAL incidente sobre a RECEITA BRUTA auferida pelo autor no 
período  pleiteado,  autorizando  a  restituição  dos  valores 
recolhidos/retidos a esse título nos últimos cinco anteriores à propositura 
da ação, invertendo-se o ônus da sucumbência e da condenação em custas 
e despesas processuais”.

Sustenta seu pedido em três razões jurídicas:
a.  A inconstitucionalidade  do  art.  25  da  Lei  8.212/1991, 

declarada pelo STF, em face das alterações promovidas pela Lei 
8.450/1992 e 9.528/1997,  com base nos julgamentos dos RREE 
363.852 e 596.177.

b. A imprecisão de equiparar a previsão de “resultado da 
comercialização” com “receita bruta”.

c.  A  necessidade  de  edição  de  lei  complementar,  nos 
termos  dos  artigos  195,  §  4º,  e  154,  I,  da  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, para instituição de nova fonte de custeio, com base 
na receita bruta.

Como  dito,  essas  investidas  em  face  da  aludida  contribuição 
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afastar  “a  obrigação  de  recolhimento/retenção  de  contribuição  ao 
FUNRURAL incidente sobre a RECEITA BRUTA auferida pelo autor no 
período  pleiteado,  autorizando  a  restituição  dos  valores 
recolhidos/retidos a esse título nos últimos cinco anteriores à propositura 
da ação, invertendo-se o ônus da sucumbência e da condenação em custas 
e despesas processuais”.

Sustenta seu pedido em três razões jurídicas:
a.  A inconstitucionalidade  do  art.  25  da  Lei  8.212/1991, 

declarada pelo STF, em face das alterações promovidas pela Lei 
8.450/1992 e 9.528/1997,  com base nos julgamentos dos RREE 
363.852 e 596.177.

b. A imprecisão de equiparar a previsão de “resultado da 
comercialização” com “receita bruta”.

c.  A  necessidade  de  edição  de  lei  complementar,  nos 
termos  dos  artigos  195,  §  4º,  e  154,  I,  da  CONSTITUIÇÃO 
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previdenciária  não  subsistem  ante  o  contrário  posicionamento  do 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  sobre  tais  pretensões,  conforme 
detalhar-se-á a seguir.

A. Da alegada inconstitucionalidade do art.  25 da Lei 8.212/1991,  
declarada  pelo  STF,  em  face  das  alterações  promovidas  pela  Lei  
8.450/1992  e  9.528/1997,  com base  nos  julgamentos  dos  REs  363.852  e  
596.177.

No RE 718.874, a constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991, em 
relação  ao  segurado  especial,  foi  confirmada  por  este  TRIBUNAL, 
reconhecendo-se, nos termos do voto de minha lavra, que as alterações 
empreendidas  pelo  legislador,  por  intermédio  das  Leis  8.450/1992  e 
9.528/1997,  em  nada  afetaram  a  situação  jurídica  do  contribuinte  ora 
recorrente. 

No referido  julgado,  ao  proceder  à  análise  dos  quatro  momentos 
cronologicamente sucessivos a respeito da legislação e do posicionamento 
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a  contribuição do empregador  
rural  pessoa  física  para  a  seguridade  social,  destaquei,  na  primeira  fase 
temporal, a edição do art. 25 da Lei 8.212/1991, dispositivo instituído para 
regulamentar  o § 8º  do artigo 195 da CARTA MAGNA, sendo,  então, 
criada a contribuição dos segurados especiais,  entre eles os produtores 
rurais sem empregados. 

Afirmei,  ainda,  que,  independentemente  das  sucessivas  alterações  
legislativas, os segurados especiais permanecem até a presente data como sujeitos  
passivos  da  obrigação  tributária,  por  força  do  artigo  25  da  referida  Lei. 
Transcrevo o seguinte trecho da supracitada afirmação:

“(....)
Em relação ao financiamento da seguridade social, em seu 

artigo  195,  o  texto  constitucional  originalmente  estabeleceu 
duas hipóteses diversas para a incidência de contribuições em 
relação  ao  produtor  rural,  tivesse  ou  não  empregados 
permanentes.  Aos  produtores  rurais  sem  empregados 
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permanentes,  o  §8º,  do  artigo  195  da  CF,  estabeleceu  que 
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de 
uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção 
e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Em outras palavras, 
fixou  como  base  de  cálculo  da  contribuição  o  resultado  da 
comercialização  da  produção  e  destinou o  regramento  dessa 
hipótese à lei ordinária. 

Diverso  foi  o  tratamento  constitucional  dado  aos 
produtores rurais com empregados ou também denominados 
empregadores rurais, que, por ausência de previsão específica, 
estavam  subordinados  à  regra  geral  estabelecida  a  todos  os 
empregadores e definida no inciso I, do artigo 195 da CF, que 
fixou como base de cálculo da contribuição a folha de salários, o 
faturamento  e  o  lucro,  e,  igualmente,  destinou  também  o 
regramento dessa hipótese à lei ordinária. 

Inicialmente, o artigo 25 da Lei nº 8.212/91 foi editado para 
regulamentar o §8º do artigo 195 da CF e criou a contribuição 
dos denominados segurados especiais, entre eles os produtores 
rurais  sem  empregados,  fixando  a  alíquota  de  3%  (três  por 
cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua 
produção;  base  de  cálculo  definida  pelo  próprio  texto 
constitucional. 

Saliente-se,  por  importantíssimo  para  a  sequência 
cronológica,  que  o  artigo  25,  ao  criar  a  contribuição, 
estabeleceu nesse primeiro momento como sujeito passivo da 
obrigação tributária os segurados especiais indicados no §8º 
do  art.  195  da  CF.  Independentemente  das  sucessivas 
alterações legislativas, os segurados especiais permanecem até 
a  presente  data  como  sujeitos  passivos  da  obrigação 
tributária, por força do artigo 25 da referida Lei. “

Em  suma,  examinando  as  ocorrências  presentes  no  segundo 
momento da cronologia normativa e jurisprudencial,  constatei que, em 
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razão dos vícios de inconstitucionalidade apontados por esta CORTE nos 
REs  363.852  e  596.177,  somente  o  empregador  rural  pessoa  física foi 
excluído como sujeito passivo da contribuição previdenciária prevista no 
artigo 25, de modo que o tributo continuou a existir, com plena vigência e  
eficácia  em  relação  aos  segurados  especiais.  A  leitura  das  ementas  dos 
respectivos julgados  revela tratar-se restritamente da situação jurídica do 
empregador rural pessoa física/natural. Vejamos:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  PRESSUPOSTO 
ESPECÍFICO - VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - 
CONCLUSÃO.  Porque o  Supremo,  na  análise  da  violência  à 
Constituição,  adota entendimento quanto à matéria de fundo 
do extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme 
sempre  sustentou  a  melhor  doutrina  -  José  Carlos  Barbosa 
Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso, sendo 
impróprias  as  nomenclaturas  conhecimento  e  não 
conhecimento.  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  - 
COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS - PRODUTORES RURAIS 
PESSOAS NATURAIS  -  SUB-ROGAÇÃO -  LEI  Nº  8.212/91  - 
ARTIGO  195,  INCISO  I,  DA CARTA FEDERAL -  PERÍODO 
ANTERIOR  À  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  20/98  - 
UNICIDADE  DE  INCIDÊNCIA  -  EXCEÇÕES  -  COFINS  E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -  PRECEDENTE -  INEXISTÊNCIA 
DE LEI  COMPLEMENTAR.  Ante  o  texto  constitucional,  não 
subsiste  a  obrigação  tributária  sub-rogada  do  adquirente, 
presente  a  venda  de  bovinos  por  produtores  rurais,  pessoas 
naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e 
II,  e  30,  inciso  IV,  da  Lei  nº  8.212/91,  com  as  redações 
decorrentes das Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97. Aplicação de leis 
no  tempo  considerações.”  (RE  363.852,  Rel.  Min.  MARCO 
AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010).

“CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA 
FÍSICA.  INCIDÊNCIA SOBRE  A COMERCIALIZAÇÃO  DA 
PRODUÇÃO.  ART.  25  DA  LEI  8.212/1991,  NA  REDAÇÃO 
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DADA  PELO  ART.  1º  DA  LEI  8.540/1992. 
INCONSTITUCIONALIDADE. I Ofensa ao art.  150, II,  da CF 
em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor 
rural seja empregador. II Necessidade de lei complementar para 
a instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social. 
III  RE  conhecido  e  provido  para  reconhecer  a 
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/1992, aplicando-se 
aos casos semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.” (RE 
596.177, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 
DJe de 29/8/2011). 

Assim,  reafirma-se,  nesta  presente  controvérsia,  ser  estreme  de 
dúvidas  que  o  STF,  ao  declarar  a  inconstitucionalidade  incidental  do 
artigo  25,  em relação  ao  empregador  rural  pessoa  física,  decidiu  pela 
exclusão  do  mesmo  como  sujeito  passivo  da  obrigação  tributária  lá 
prevista,  sem,  contudo,  extinguir  erga  omnes a  referida  obrigação 
tributária,  que  continuou  existente  para  os  segurados  especiais,  com 
respectivas  alíquotas  e  base  de  cálculo  constitucionais  para  essas 
situações. 

Convém,  ainda,  rememorar  que,  em  sede  de  julgamento  dos 
embargos  de  declaração  opostos  no  RE  718.874,  grifei  que,  conforme 
amplamente exposto, debatido e decidido, as decisões anteriores à edição 
da  EC 20/98 e  da  Lei  10.256,  de  9  de  julho de  2001,  ao declararem a 
inconstitucionalidade incidental do artigo 25, em relação ao empregador 
rural  pessoa  física,  somente  assentaram  a  exclusão  do  mesmo  como 
sujeito passivo da obrigação tributária, sem extinguir erga omnes a norma 
prevista,  que  continuou  existente  para  os  segurados  especiais,  com 
respectivas  alíquotas  e  base  de  cálculo  constitucionais  para  essas 
situações.

B.  Da suscitada imprecisão de equiparar a previsão de resultado da  
comercialização com receita bruta. 

Essa insurgência, amplamente abordada na sustentação oral do dr. 
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Humberto Bergmann Ávila, também vai de encontro ao que expus no RE 
718.874.  Em  minhas  incursões  ao  primeiro  estágio  da  matéria  desse 
precedente vinculante, lancei as seguintes compreensões:  

“Duas situações constitucionalmente diversas, produtores 
rurais sem empregados (CF, art. 195, §8º) e empregadores rurais 
(CF,  art.  195,  inciso  I)  passaram a ser  tratados como sujeitos 
passivos do tributo no mesmo dispositivo legal, e ambos como 
segurados  especiais  e  com  a  incidência  da  alíquota  de 
contribuição sobre a mesma base de cálculo , qual seja, a receita 
bruta proveniente da comercialização da sua produção (incisos 
I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 
8.540/92).

Em virtude de a base constitucional para o tributo exigido 
do empregador rural pessoa física não ser o §8º do artigo 195 da 
CF, mas sim o art. 195, I, este passou a arcar com o tributo do 
artigo  25  da  Lei  8.212/91  na  condição  de  exação  sobre  o 
faturamento,  mesmo porque o §5º  do art.  22 da Lei  8.212/91 
expressamente proibiu a contribuição sobre a folha de salários.

Essa equiparação de base de cálculo entre os produtores 
rurais sem empregados e os empregadores rurais, para fins de 
cobrança de contribuição previdenciária, atentou contra o texto 
constitucional, que, repita-se, no inciso I do artigo 195 da CF, 
não permitia a equiparação do faturamento com receita bruta 
proveniente da comercialização da sua produção.

O  faturamento  ou  mesmo  o  aproveitamento  da  mesma 
base de cálculo, prevista no §8º do artigo 195 da CF (resultado 
da comercialização da produção), para os empregadores rurais 
pessoa física somente poderia ser utilizado, excepcionalmente, 
nos termos do §4º do artigo 195, que permite a instituição de 
outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade social,  mas com observância aos requisitos do 
artigo  154,  I,  do  texto  maior,  ou seja,  com a  necessidade  de 
edição de lei complementar.

Estava,  portanto,  configurada  flagrante 
inconstitucionalidade formal, pois a legislação ordinária havia 
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estabelecido  o  empregador  rural  pessoa  física  como  sujeito 
passivo de contribuição previdenciária sem uma base de cálculo 
prevista no inciso I do artigo 195.”

Essas considerações, obviamente, não dão razão ao ora recorrente. 
Isso porque, nos REs 363.852 e 596.177, considerou-se inconstitucional a 
base de cálculo prevista nos incisos I  e  II  do art.  25 da Lei 8.212/1991 
somente  em  relação  ao  empregador  rural,  no  que  houve  a  declaração  
incidental para um caso concreto e sem a aplicação do art. 52, X, da CARTA  
MAGNA, para  fins  de  retirada da norma pelo  Senado Federal,  inexistindo a  
transcendência  prevista  para  que  se  retirasse  do  ordenamento  jurídico, 
consoante registrado nos apartes do RE 718.874. 

No ponto,  cite-se estar expresso no julgamento do RE 718.874-ED 
que a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da 
sua produção é espécie da base de cálculo.

Ademais, em reforço ao que foi formulado no RE 718.874, acresce-se: 
a  expressão  resultado  da  comercialização  da  produção,  prevista  na 
CONSTITUIÇÃO,  pode  ser  compreendida  como  a  soma  das  receitas 
oriundas  das  atividades  rurais  do  segurado  especial.  Essa  definição  é 
encontrada  nos  precedentes  desta  CORTE  versando  a  respeito  da 
equiparação da receita bruta e do faturamento para os fins de definição 
da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, como,  v.g, no 
RE 827.484-AgR. (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/4/2015).

Nesse julgado,  o eminente Ministro  Relator,  citando o RE 684.092 
(Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 21/11/2013) e AI 857.624 (Rel. 
Min. CÁRMEN LÚCIA, 2ª Turma, DJe de 15/8/2013), em reforço às suas 
compreensões,  assinalou  que  esta  CORTE  firmou  entendimento  no 
sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da 
base  de  cálculo  para  a  incidência  do  PIS  e  da  COFINS,  são  termos 
sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda 
de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços (...), orientação 
jurisprudencial que deve ser considerada na espécie.

Ambos os precedentes esteiam-se nas orientações firmadas no RE 
390.840  (Rel.  Min.  MARCO  AURÉLIO,  DJ  de  15/8/2006),  no  qual  se 
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debateu sobre a presente questão.  Na oportunidade, o ilustre Ministro 
EROS GRAU fez a seguinte observação:

“(...).

No caso,  faturamento terá  sido tomado como termo de 
uma das várias noções que existem --- as noções de faturamento 
---  na  e  com  uma  de  suas  significações  usuais  atualmente. 
Sabemos de antemão que já não se a toma como atinente ao fato 
de  emitir  faturas.  Nós  a  tomamos,  hoje,  em  regra,  como  o 
resultado  econômico  das  operações  empresarias  do  agente 
econômico,  como receita  bruta  das  vendas  de  mercadorias  e 
mercadorias  e  serviços,  de  qualquer  natureza  [art.  22  do 
decreto-lei  n.  2.397/87].  Esse entendimento foi  consagrado no 
RE 150.764, Relator o Ministro Ilmar Galvão , e na ADC n. 1, 
Relator o Ministro Moreira Alves.”

Nessa linha, o parecer ministerial, afirmando ser receita espécie do 
gênero resultado. Veja-se:

“(...) Nesse contexto, o faturamento é um tipo de receita 
bruta que, no caso do segurado especial, tem recorte exclusivo 
sobre o fruto das vendas de mercadorias por ele produzidas. O 
faturamento, portanto, está absolutamente inserido nos limites 
da expressão resultado da comercialização da produção, o que 
afasta qualquer pretensa alegação de inconstitucionalidade da 
cobrança do segurado especial  pelo  art.  25 da Lei  8.212/1991 
(...).” (e-DOC. 118).

Logo,  a  base  de  cálculo  compilada  no  artigo  25,  I  e  II,  da  Lei 
8.212/1991, editado para regulamentar o § 8º do artigo 195 da CF, fixando 
a  alíquota  de  3%  (três  por  cento)  da  receita  bruta  proveniente  da 
comercialização  da  produção  do  produtor  rural  sem empregados,  por 
observar  a  base  de  cálculo  que  foi  definida  pelo  próprio  texto 
constitucional,  é  plenamente  constitucional  em  relação  ao  segurado 
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especial em destaque neste julgado.

C. Da argumentada necessidade de edição de lei complementar, nos  
termos dos artigos 195, § 4º,  e 154,  I,  da CONSTITUIÇÃO FEDERAL,  
para instituição de nova fonte de custeio, com base na receita bruta.

Por fim, não subsiste a tese veiculada nas razões recursais, fazendo 
menção à necessidade de editar lei complementar para criação de nova 
fonte  de  custeio  à  seguridade  social  com amparo  na  receita  bruta  do 
contribuinte.

Efetivamente, a decisão do SUPREMO, no RE 363.852, no sentido da 
inconstitucionalidade  da  previsão  da  receita  bruta  enquanto  base  de 
cálculo  da  contribuição,  dirige-se  exclusivamente  ao  sujeito  passivo 
“empregador rural”.

Eis o que registrei a respeito no RE 718.874:

“As controvérsias jurídicas surgiram com a edição da Lei 
nº 8.540/92, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e ampliou o 
rol  de  sujeitos  passivos  do  tributo,  estabelecendo-os  como  a 
pessoa  física,  proprietária  ou  não,  que  explora  atividade 
agropecuária  ou  pesqueira,  em  caráter  permanente  ou 
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com 
o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda 
que de forma não contínua. Em outras palavras, o produtor 
rural com empregados foi equiparado ao segurado especial e 
passou  a  ser  tributado  pelo  mesmo  dispositivo  legal  do 
produtor rural sem empregados, sem que a lei atentasse para 
as diferentes previsões do texto constitucional.

Duas situações constitucionalmente diversas, produtores 
rurais  sem  empregados  (CF,  art.  195,  §8º)  e  empregadores 
rurais  (CF,  art.  195,  inciso  I)  passaram  a  ser  tratados  como 
sujeitos  passivos  do  tributo  no  mesmo  dispositivo  legal,  e 
ambos  como  segurados  especiais  e  com  a  incidência  da 
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alíquota de contribuição sobre a mesma base de cálculo, qual 
seja,  a  receita  bruta  proveniente  da  comercialização  da  sua 
produção  (incisos  I  e  II  do  artigo  25  da  Lei  8.212/91,  com 
redação dada pela Lei 8.540/92).

Em virtude de a base constitucional para o tributo exigido 
do empregador rural pessoa física não ser o § 8º do artigo 195 
da CF, mas sim o art. 195, I, este passou a arcar com o tributo do 
artigo  25  da  Lei  8.212/91  na  condição  de  exação  sobre  o 
faturamento,  mesmo porque o §5º  do art.  22 da Lei  8.212/91 
expressamente proibiu a contribuição sobre a folha de salários.

Essa equiparação de base de cálculo entre os produtores 
rurais sem empregados e os empregadores rurais, para fins de 
cobrança de contribuição previdenciária, atentou contra o texto 
constitucional, que, repita-se, no inciso I do artigo 195 da CF, 
não permitia a equiparação do faturamento com receita bruta 
proveniente da comercialização da sua produção.

O  faturamento  ou  mesmo  o  aproveitamento  da  mesma 
base de cálculo, prevista no §8º do artigo 195 da CF (resultado 
da comercialização da produção), para os empregadores rurais 
pessoa física somente poderia ser utilizado, excepcionalmente, 
nos termos do §4º do artigo 195, que permite a instituição de 
outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade social,  mas com observância aos requisitos do 
artigo  154,  I,  do  texto  maior,  ou seja,  com a  necessidade  de 
edição de lei complementar.

Estava,  portanto,  configurada  flagrante 
inconstitucionalidade formal, pois a legislação ordinária havia 
estabelecido  o  empregador  rural  pessoa  física  como  sujeito 
passivo de contribuição previdenciária sem uma base de cálculo 
prevista no inciso I do artigo 195.
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8.212/91,  porém  sem  maiores  repercussões  sobre  a  questão 
objeto de análise, mantendo a inconstitucionalidade formal da 
legislação,  que  continuou  a  prever,  por  lei  ordinária,  a 
contribuição do empregador rural com a mesma base de cálculo 
dos produtores rurais sem empregados, qual seja, equiparando 
faturamento à receita bruta proveniente da comercialização da 
sua produção.

Esta  Corte  definiu  essa  situação  jurídico-constitucional, 
pela  primeira  vez,  em  2010,  no  julgamento  do  RE  363.852, 
relator o Ilustre Ministro MARCO AURÉLIO:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  PRESSUPOSTO 
ESPECÍFICO  -  VIOLÊNCIA  À  CONSTITUIÇÃO  - 
ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise 
da violência à Constituição, adota entendimento quanto à 
matéria  de  fundo  do  extraordinário,  a  conclusão  a  que 
chega  deságua,  conforme  sempre  sustentou  a  melhor 
doutrina - José Carlos Barbosa Moreira -, em provimento 
ou  desprovimento  do  recurso,  sendo  impróprias  as 
nomenclaturas  conhecimento  e  não  conhecimento. 
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  -  COMERCIALIZAÇÃO  DE 
BOVINOS  -  PRODUTORES  RURAIS  PESSOAS 
NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI Nº 8.212/91 - ARTIGO 
195,  INCISO  I,  DA  CARTA  FEDERAL  -  PERÍODO 
ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 - 
UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES - COFINS E 
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  -  PRECEDENTE  - 
INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o texto 
constitucional,  não  subsiste  a  obrigação  tributária  sub-
rogada do adquirente,  presente a venda de bovinos por 
produtores  rurais,  pessoas  naturais,  prevista  nos artigos 
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 
nº  8.212/91,  com  as  redações  decorrentes  das  Leis  nº 
8.540/92  e  nº  9.528/97.  Aplicação  de  leis  no  tempo  - 
considerações.(RE  363852,  Relator(a):  Min.  MARCO 
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AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010, DJe-071 
DIVULG  22-04-2010  PUBLIC  23-04-2010  EMENT  VOL-
02398-04 PP-00701 RTJ VOL-00217-01 PP-00524 RET v. 13, 
n. 74, 2010, p. 41-69)

Observe-se que, apesar de o julgamento ter se encerrado 
após a edição da EC nº 20/98 e da Lei nº 10.256, de 9 de julho de 
2001,  a  análise  do Supremo Tribunal  Federal  incidiu  sobre  a 
situação jurídica anterior.

Em seu voto, o Ministro MARCO AURÉLIO partiu da 
distinção constitucional entre produtor rural sem empregados 
e  empregador  rural,  apontando que somente em relação ao 
primeiro poderia ser aplicado o §8º do artigo 195, ao afirmar 
que,  vale frisar,  no artigo 195,  tem-se contemplada situação 
única em que o produtor rural contribuiu para a seguridade 
social mediante a aplicação de alíquota sobre o resultado de 
comercialização da produção, ante o disposto no §8º do citado 
artigo 195, apontando, inclusive, a ratio da norma:

A razão do preceito é única: não se ter, quanto aos 
nele referidos, a base para a contribuição estabelecida na 
alínea ‘a’ do inciso I do artigo 195 da Carta, isto é, a folha 
de salários. Daí a cláusula contida no §8º em análise.

Em  relação  ao  empregador  rural,  apontou  o  Ministro 
MARCO  AURÉLIO  que   a  comercialização  da  produção  é  algo  
diverso de faturamento e este não se confunde com receita ... Então,  
não  há  como  deixar  de  assentar  que  a  nova  fonte  deveria  estar  
estabelecida em lei complementar.

A inconstitucionalidade formal pela ausência de edição de 
lei  complementar  foi,  igualmente,  destacada  pelo  Ministro 
EROS GRAU, que, inclusive, fez referência temporal à edição 
da EC 20/98:
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Não  há,  na  redação  anterior  à  Emenda 
Constitucional  n.  20/98,  previsão  da  receita  bruta  como 
base de cálculo da contribuição para a seguridade social. A 
exação consubstancia nova fonte de custeio para o sistema 
e apenas poderia ser instituída por lei complementar [art. 
195, § 4º c/c art. 154, I, da CF/88].

O Ministro EROS GRAU salientou, ainda, que:

Aqui a amplitude das expressões é ainda maior, uma 
vez que receita bruta é espécie do gênero resultado, que 
por sua vez não pode ser equiparado a faturamento.

Também o Min. CÉZAR PELUSO destacou a questão da 
errônea aplicação, por parte da legislação ordinária, da mesma 
base de cálculo da contribuição, prevista no §8º, do artigo 195 
da  CF,  também  para  os  empregadores  rurais.  Concluiu  no 
mesmo sentido do Ministro-Relator  MARCO AURÉLIO,  pela 
inconstitucionalidade formal do artigo 25 da referida Lei,  em 
relação ao empregador rural como sujeito passivo da obrigação 
tributária, afirmando que:

Em  primeiro  lugar,  salta  aos  olhos  que  a 
contribuição  social  foi  criada  de  forma  teratológica: 
enxertou-se  regra,  aplicável  exclusivamente  às  pessoas 
físicas produtores rurais, sem empregados permanentes 
(art.  195,  §  8º),  a  quaisquer  produtores  rurais  pessoas 
físicas, inclusive àqueles e este é o cerne da controvérsia 
que lançam mão da colaboração de empregados.

(…)

Em  última  análise,  a  legislação  impugnada 
pretendeu aplicar, diretamente, a previsão do art. 195, § 8º, 
a sujeitos passivos diversos daqueles em relação aos quais 
a  Constituição  autorizou  a  incidência.  Sua  válida 
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instituição  reclamaria,  exatamente  por  isso,  lei 
complementar,  nos  termos  do  art.  195,  §  4º,  já  que  a 
contribuição  social,  tal  como  instituída,  não  pode 
sustentar-se quer no inciso I do art. 195, quer no seu § 8º. 
Mas não foi o que se deu.”

Ora, os trechos em destaque evidenciam ser absolutamente legítima 
a previsão, em lei ordinária, da contribuição do segurado especial tendo 
por base a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. 
Diferentemente  do  que  sustenta  o  recorrente,  tal  exação  tem  por 
fundamento  constitucional  o  §  8º,  e  não  o  §  4º  do  art.  195,  conforme 
salientado pelo dr. José Levi Mello do Amaral Júnior, em sua sustentação 
oral.

Diante  do  exposto,  voto  no  sentido  do  DESPROVIMENTO  do 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Proponho  a  seguinte  tese  de  Repercussão  Geral:  É  constitucional,  
formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no  
art. 25 da Lei 8.212/1991. 
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Voto Vogal

15/04/2020 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 761.263 SANTA CATARINA

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES

RECTE.(S) : JUVINO DE MARCO 
ADV.(A/S) :CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

O  Senhor  Ministro  Edson  Fachin:  Conforme  já  posto  por  Sua 
Excelência  o  Ministro-Relator  Alexandre  de  Moraes,  o  objeto  deste 
Recurso Extraordinário é a interpretação de qual seja a base de cálculo da 
contribuição social rural do segurado especial em regime de agricultura 
familiar, tendo em conta a redação atual do complexo normativo tido por 
inconstitucional  pela  parte  Recorrente.  Por conseguinte,  a  controvérsia 
extraída dos autos é a (IN)constitucionalidade da contribuição incidente 
sobre  a  receita  bruta  proveniente  da  comercialização  da  produção  de 
segurado especial.

Sendo assim, observa-se patente inexistência de identidade entre o 
objeto da presente ação e o do RE-RG 718.874, de minha relatoria em que 
restei vencido, o qual corresponde ao Tema 669 da Gestão por Temas da 
sistemática  da repercussão  geral  que tratava da contribuição incidente 
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção pelo 
empregador pessoa física.

Tendo  em  vista  o  exímio  relatório  do  e.  Ministro  Alexandre  de 
Moraes,  adotarei  como  metodologia  a  exposição  de  um  voto  que 
contemple  as  razões  da  divergência.  Após,  lerei  a  tese  jurídica  que 
entendo constitucionalmente adequada para o deslinde, inclusive, para o 
provimento do recurso interposto.

Isso porque há maior razão de decidir pela (IN)constitucionalidade 
da contribuição social rural incidente sobre a receita da comercialização 
da produção do segurado especial que desempenha atividade em regime 
de  economia  familiar  considerando  o  disposto  no  art.  195,  §8º,  da 
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Constituição Federal:

Art.  195. A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade,  de  forma  direta  e  indireta,  nos  termos  da  lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 
contribuições sociais:

I  -  do  empregador,  da  empresa  e  da  entidade  a  ela 
equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe 
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
[…]
§  8º  O  produtor,  o  parceiro,  o  meeiro  e  o  arrendatário 

rurais  e  o  pescador  artesanal,  bem  como  os  respectivos 
cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia 
familiar,  sem  empregados  permanentes,  contribuirão  para  a 
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o 
resultado  da  comercialização  da  produção e  farão  jus  aos 
benefícios nos termos da lei.

Vale  notar,  desde  já,  que  diferente  do  Tema  trata-se  aqui  de 
contribuinte  outro  que  não  o  empregador  pessoa  física,  mas  sim  do 
segurado especial que desempenha sua atividade em regime de economia 
familiar. 

Não  despropositadamente  o  próprio  constituinte  fixou  base  de 
cálculo diversa: “resultado da comercialização da produção” que não se 
confunde  com  “receita  bruta”.  A  diferença  de  tratamento  tributário 
encontra  estribo  no  sobre-princípio  da  igualdade  tributária  (ÁVILA, 
Humberto.  Teoria da  Igualdade Tributária.  São Paulo:  Malheiros,  2008,  p. 
85),  vez  que  o  segurado  especial,  em  regime  de  economia  familiar, 
apresenta capacidade contributiva aquém dos demais, sendo medida de 
justiça  fiscal  a  incidência  da  contribuição  sobre  o  resultado  da 
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comercialização da produção. 
Feitas  essas  ponderações  a  título  de premissa,  torna-se  necessário 

explicitar as compreensões prévias que tenho acerca da ordem jurídica 
em concreto.

Inicialmente, considera-se impossível tratar de tributação sem levar 
em conta a efetividade dos direitos humanos e fundamentais, como resta 
evidente  na  teoria  dos  custos  dos  direitos,  já  adotada  no  âmbito  das 
atividades jurisdicionais do STF em brilhantes votos do Ministro-Decano 
Celso de Mello.

Para  a  professora  de  Direito  Tributário  da  PUC/SP e  Ministra  do 
Superior Tribunal de Justiça Regina Helena Costa, a conexão necessária 
entre direitos e tributação se dá da seguinte forma: os direitos fundamentais  
dão  suporte  à  atividade  tributante  do  Estado,  ao  mesmo  tempo  em  que  
configuram limites intransponíveis a essa mesma atividade.

Nesse sentido,  permanece hodierna a reflexão suscitada,  em 1928, 
pelo  Justice  Oliver Wendell  Holmes no sentido de que não obstante os 
impostos sejam o preço de uma sociedade civilizada, o poder de tributar 
não  significa  nem envolve  o  poder  de  destruir,  pelo  menos  enquanto 
houver uma Suprema Corte no país.

Por conseguinte,  o  monopólio  da tributação na figura  do Estado-
Nação trouxe ao ente estatal o poder de impedir, ou mesmo de impelir, 
certas  atividades produtivas,  tendo em conta que no ato  de tributar  é 
possível abstrair contingências basilares que o processo econômico exige 
e envolve.

Portanto,  para  além  da  tecnicidade  decorrente  da  sucessão  de 
diplomas legais no curso do tempo, está em xeque uma tensão produtiva 
entre  a  cidadania  fiscal  do  empregador  rural  pessoa  física  e  a 
legitimidade  das  fontes  de  financiamento  das  atividades  estatais. 
Impende,  neste  País,  dar  o  devido  destaque  ao  produtor  rural,  cuja 
contribuição à Nação e à sociedade brasileira está todo dia posta à prova, 
diante das intempéries mais variadas que desafiam o ousio de homens e 
mulheres que semeiam sonhos e colhem esperanças.

Ao decidir o presente caso e encerrar a cadeia argumentativa sobre o 
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alcance e o significado da base de cálculo “resultado da comercialização 
da produção” na contribuição social  do segurado especial,  o  Supremo 
Tribunal  Federal  estará  a  influir,  com  base  na  normatividade 
constitucional,  no campo das políticas fiscais e agrícolas exercitadas ao 
longo de décadas, sobretudo, à agricultura familiar.

No  caso,  esta  Corte  Constitucional  possui  uma  responsabilidade 
sócio-política  perante  o  Estado  e  os  contribuintes,  sobretudo  os 
produtores  rurais  e  os  respectivos  responsáveis  tributários,  à  luz  da 
concretude histórica do Sistema Tributário Nacional.

Segundo dados da Secretaria da Receita Federal referentes ao ano de 
2013, a carga tributária no Brasil equivale a 35,95% do Produto Interno 
Bruto,  o  que  representa  aproximadamente  1,74  trilhão  de  reais  em 
arrecadação tributária, ao passo que se noticiou no mesmo referencial de 
tempo um crescimento acumulado do PIB na ordem de 2,5% em relação 
ao  ano  anterior.  Aliás,  o  referido  estudo  assinalou  que  o  resultado 
apresentado  derivou,  em grande  parte,  do  bom desempenho do setor 
econômico da agropecuária no período em questão.

Por outro lado, a literatura econômica dá conta de que o volume de 
tributos  federais  pagos por esse setor  econômico cresceu em 6,62% ao 
ano, conquanto os gastos públicos federais voltados à agropecuária foram 
acrescidos em apenas 4,08% em idêntico lapso temporal. Assim, somente 
em 2010,  é possível observar que o volume de recursos retirados do setor sob a  
forma de tributos federais (R$ 21,2 bilhões) excede substancialmente o volume de  
recursos gastos pela União com o setor (R$ 14,7 bilhões).

No  estudo  citado,  concluem  os  economistas  Carlos  José  Bacha  e 
Leonardo Regazzini que é importante ter em mente que o volume de tributos  
que o agricultor brasileiro paga atualmente vem excedendo em muito o custo  
dessas políticas e contribuindo, dessa forma, com a obtenção do superávit fiscal  
pelo Governo Federal

Por  certo,  de  lá  para  o  presente  julgamento,  o  cenário 
macroeconômico  da  agropecuária  brasileira  se  alterou,  por  diversas 
razões,  como,  por  exemplo,  a  variação  de  preço  das  commodities  em 
escopo mundial, o que claramente apresenta reflexos no sistema jurídico.
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Importa dizer que não se trazem esses dados para argumentar o caso 
por  policies,  nos  termos  da  teoria  dos  princípios  de  Ronald  Dworkin, 
tampouco privilegiar a metodologia matemática da teoria econômica em 
detrimento  das  incertezas  demasiadamente  humanas  da  hermenêutica 
jurídica em sua busca aporética pela justiça.

Na verdade,  não  é  dado  à  Justiça  Constitucional  cegar  diante  de 
elementos fáticos constitucionalmente relevantes, em homenagem a uma 
concepção  hermeticamente  fechada  do  jurídico.  Revela-se  salutar 
reconhecer a abertura da normatividade constitucional,  sob pena de se 
criar uma situação em que um significante da Carta Constitucional esteja, 
na prática,  desprovido de  significado e  de  referente,  cumprindo mero 
papel simbólico na dinâmica das políticas constituinte e constituída.

A despeito da relevante função das metas fiscais para a estabilidade 
financeira da República, o problema de se colocar as riquezas do setor 
agropecuário  sistematicamente a serviço dos juros da dívida pública é 
negar  empiricamente  direitos  fundamentais  à  população  rural, 
notadamente  tanto  aos  intimoratos  homens  da  terra  e  da  produção 
agrícola,  quanto  no  que  toca  à  busca  do  pleno  emprego,  em  um 
mecanismo bem diagnosticado por Gilberto Bercovici  e  Luís Fernando 
Massonetto como a constituição dirigente invertida.

Repise-se que não se pretende com esse introito abrasar a necessária 
juridicidade da questão tributária que se posta nos autos. No entanto, a 
meu  sentir,  acredito  que  esta  Suprema  Corte  não  pode  se  abster  de 
enfrentar  as  grandes  questões  constitucionais  do  país  com  a  devida 
complexidade imposta pela realidade, assim como evitar um debate sério 
acerca  da  regressividade  da  carga  tributária  brasileira,  quando  a 
oportunidade se apresenta.

Antes do ingresso quanto à (IN)constitucionalidade material da base 
de  cálculo  receita  reitero  meu  posicionamento  de  que  a  contribuição 
social  rural,  conhecida  como  FUNRURAL,  padece  de 
inconstitucionalidade  formal  dado  que  desborda  do  rol  de  fontes 
constitucionais para o financiamento da seguridade social, demandando, 
então, a forma de lei complementar para sua instituição, nos termos do 
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art.  195,  §4º,  da  Carta  Constitucional,  no  entanto,  em  tal  tese  restei 
vencido em discussões pretéritas.

No mérito, propriamente, vislumbro que há uma ofensa ao princípio 
da isonomia, pois a entender a receita bruta como base de cálculo para o 
segurado especial implica em promover uma injusta equiparação entre 
empregador  pessoa  física  e  segurado  especial,  enquanto,  o  próprio 
Constituinte  estabeleceu  um  justificável  discrímen  ante  a  diferente 
capacidade econômica do empregador pessoa física que opera em um 
regime de agricultura empresarial e o segurado especial da agricultura 
familiar.

Em primeiro lugar, resta claro que o §8º do artigo 195 não respalda 
normativamente  a  contribuição  social  em  discussão,  do  segurado 
especial,  com  a  base  de  cálculo  da  receita  uma  vez  que  o  próprio 
dispositivo  se  refere  ao  “resultado  da  comercialização  da  produção” 
sendo cristalino que “receita” não se confunde com “resultado”.

“Resultado  da  comercialização  da  produção”  equivale  à  receita 
subtraída de custos, despesas, encargos e perdas e, assim, foi disposto no 
§8º do artigo 195 justamente a permitir a alcançar a efetiva capacidade 
econômica do segurado especial em regime de agricultura familiar.

Nesse sentido, o próprio dispositivo fixou requisitos constitucionais 
para a contribuição sobre o resultado da produção dos produtores rurais 
segurado especial como sendo o exercício de atividade laboral em regime 
de economia familiar e a inexistência de empregados permanentes. Não 
há  espaço  interpretativo,  portanto,  para  proceder  a  igual  tratamento 
tributário o segurado especial e o empregador rural pessoa física.

Do mesmo modo, não se concebe partir  do vocábulo receita para 
chegar à base de cálculo da contribuição social ora impugnada, uma vez 
que a base de cálculo específica e unificada (resultado da comercialização 
da  produção)  fica  reservada  ao  caso  particular  do  segurado  especial, 
justamente porque este só poderia, por questões fáticas, contribuir desse 
modo.

Nessa  seara,  o  tributarista  José  Antônio  Minatel  assim  conceitua 
receita:
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Nessa  perspectiva,  a  configuração  da  receita  exige  a 
presença dos seguintes atributos: (i) conteúdo material: ingresso 
de recursos financeiros no patrimônio  da pessoa jurídica;  (b) 
natureza  do  ingresso:  vinculada  ao  exercício  da  atividade 
empresarial; (c) causa do ingresso: contraprestação em negócio 
jurídico que envolva a venda de mercadorias ou prestação de 
serviços, assim como pela cessão onerosa e temporária de bens 
e  direitos  e  pela  remuneração  de  investimentos;  (d) 
disponibilidade:  pela  definibilidade  do  ingresso;  e  (e) 
mensuração instantânea e isolada em cada evento, abstraindo-
se dos custos e de periodicidade para sua apuração.

Assim,  não  nos  parece  abalizada,  em  nível  constitucional,  a 
afirmação  de  que  a  contribuição  social  instituída  pelo  art.  25  da  Lei 
8.212/91 e incidente sobre o empregador rural pessoa física aplicar-se-ia 
ao segurado especial que recebeu tratamento constitucional próprio no 
art. 195, §8º.

Em síntese, a pretensão fazendária em empreender igual tratamento 
tributário ao segurado especial padece de inconstitucionalidade material. 

Torna-se  imperativo  anotar  que  a  tese  da  inconstitucionalidade 
material da norma impugnada diante de patente violação ao princípio da 
isonomia,  porquanto há injustificado para igual  tratamento em relação 
aos  empregadores  pessoa  física  e  o  segurado  especial  em  regime  de 
agricultura familiar. 

Como já  visto  no início  do  voto,  há evidente  desigualdade fática 
entre esses contribuintes, de modo que se justifica tratamento diverso do 
ponto de vista tributário justamente ao sujeito passivo mais fragilizado na 
realidade  empírico-constitucional,  à  luz  dos  princípios  da  capacidade 
contributiva, da isonomia tributária e da equidade na forma de custeio da 
Seguridade  Social.  Afinal  de  contas,  há  justificativa  plausível  para  o 
estabelecimento de um nexo de causalidade entre o dever de pagar mais 
impostos e o regime de economia familiar.
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Ante  o  exposto,  conheço  do  recurso  extraordinário  a  que  se  dá 
provimento,  para  declarar  a  inconstitucionalidade  da  base  de  cálculo 
“receita” para o segurado especial em regime de economia familiar nos 
termos do art. 195, §8º.

É como voto.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 761.263 SANTA CATARINA

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : JUVINO DE MARCO 
ADV.(A/S) :CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Divirjo do Relator. Na 
ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº  363.852,  de minha 
relatoria, o Supremo proclamou a inconstitucionalidade dos incisos I e II 
do artigo 25 da Lei nº 8.212/1991, na redação dada pela de nº 9.528/1997. 

Nada obstante a glosa do Tribunal, o legislador não atentou para o 
precedente. Mediante a Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, alterada a 
cabeça  do  mencionado  artigo  25,  não  foi  versado  elemento  tributário 
inafastável: a base de incidência.

Ausente a previsão, quanto à contribuição devida pelo empregador 
rural  pessoa  natural,  da  base  de  incidência,  elemento  essencial  ao 
aperfeiçoamento do tributo,  tenho presente a inconstitucionalidade por 
vício de forma. 

Provejo o extraordinário.
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15/04/2020 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 761.263 SANTA CATARINA

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES

RECTE.(S) : JUVINO DE MARCO 
ADV.(A/S) :CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): 
Trata-se, na origem, de ação declaratória, c/c repetição de indébito e 

pedido  de  tutela  antecipada,  ajuizada  por  Juvino  de  Marco  contra  a 
União. 

O autor, produtor rural segurado especial, aduz estar obrigado ao 
recolhimento da contribuição prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91, com as 
alterações da Lei nº 8.540/92 e posteriores.  

Aduz,  contudo,  que o  Supremo Tribunal  Federal  (STF),  no RE nº 
363.852/MG,  declarou  a  inconstitucionalidade  das  disposições  que 
estabeleceram  a  receita  bruta  proveniente  da  comercialização  da 
produção rural  como base de cálculo da contribuição para o  Funrural 
devida por empregadores rurais pessoas físicas (art. 1º da Lei nº 8.540/92, 
que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30,  
inciso  IV,  da  Lei  nº  8.212/91,  com  a  redação  atualizada  até  a  Lei  nº 
9.528/97). Isso porque só com a EC nº 20/98 se permitiu a incidência do 
tributo sobre receita. 

De sua óptica, aquelas disposições não foram convalidadas por tal 
emenda  constitucional,  tendo  em  vista  não  ser  admitida  a 
constitucionalização superveniente. Argumenta, ademais, ter havido, com 
a Lei nº 8.540/92, a instituição de nova fonte de custeio para a seguridade 
social  sem  a  observância  da  exigência  de  lei  complementar.  Sustenta, 
outrossim, que a tributação questionada incide em bis in idem e viola a 
capacidade contributiva e a isonomia. 

Ao final, pede o autor, em suma, além da restituição de indébito, que 
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RE 761263 / SC 

seja  a  ação  julgada  procedente  para  o  desobrigar  do  recolhimento  da 
contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização 
da produção rural. 

O pedido foi julgado improcedente. Na sentença, se deixou expresso 
que a contribuição ao Funrural é devida no caso dos segurados especiais, 
categoria em que se enquadra o autor. 

Houve interposição de recurso inominado. 
A Terceira Turma Recursal de Santa Catarina negou provimento ao 

recurso. Para o Juiz Relator: a) o STF, no RE nº 363.852/MG e no RE nº 
596.177/RS,  reconheceu  a  inconstitucionalidade  da  contribuição 
previdenciária incidente sobre a comercialização agrícola realizada por 
empregador rural pessoa física; b) no caso, é incontroverso que o autor é 
produtor rural segurado especial, sendo certo que não foi comprovada a 
qualidade  de  empregador  rural  pessoa  física;  c)  a  contribuição  dos 
segurados  especiais  não  foi  atingida  pela  inconstitucionalidade  em 
alusão, sendo que o fundamento de sua validade se encontra no § 8º do 
art. 195 da Constituição Federal.

Contra o acórdão o autor interpôs recurso extraordinário. Nas razões 
do  apelo  extremo,  alga  ele  que:  a)  a  condição  do  produtor  rural  em 
regime de economia familiar foi também atingida pelo julgamento do RE 
nº 363.852/MG; b)  a Lei  nº  10.256/01 não serve para a tributação,  pois 
nasceu capenga ao não estipular o binômio fato gerador/base de cálculo 
nem a alíquota; c) o conceito de resultado da comercialização a que se 
refere  o art.  195,  §  8º,  da Constituição Federal  difere dos conceitos de 
faturamento e de receita; d) ao ter a lei ordinária criado nova fonte de 
custeio  da  seguridade  social,  houve  violação  da  reserva  de  lei 
complementar (art.  195,  § 4º,  da Carta Federal);  e) o acórdão recorrido 
viola  a  segurança  jurídica,  na  medida  em que  a  tributação  teria  sido 
expressamente reconhecida como inconstitucional pelo STF. 

O caso é paradigma do Tema nº 723 de repercussão geral, que possui 
o  seguinte  título:  "[v]alidade  da  contribuição  a  ser  recolhida  pelo 
produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em regime 
de  economia  familiar,  sem  empregados  permanentes,  sobre  a  receita 
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bruta proveniente da comercialização de sua produção". 
O  parecer  do  Procurador-Geral  da  República  foi  pelo  não 

provimento do recurso extraordinário, como mostra a ementa: 

"DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
REPERCUSSÃO  GERAL.  SEGURIDADE  SOCIAL. 
CONTRIBUIÇÃO  PRODUTOR  RURAL.  SEGURADO 
ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 195, I E §§ 4º E 
8º.  LEI  8.212/1991,  ART.  25.  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE DE FATO PARA 
POSTULAR  A  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  BASE  DE 
CÁLCULO CONSTITUCIONAL.  DESNECESSIDADE DE LEI 
COMPLEMENTAR  PARA  INSTITUIÇÃO  DA 
CONTRIBUIÇÃO.  PARECER  PELO  CONHECIMENTO  E 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  1  -  Trata-se  de  demanda 
sobre a validade da contribuição a ser recolhida pelo produtor 
rural pessoa física que desempenha suas atividades em regime 
de economia familiar,  sem empregados permanentes,  sobre a 
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção 
(Tema  723  da  Repercussão  Geral).  2  -  Preliminarmente,  o 
segurado  especial  é  parte  legítima  para  ajuizar  ação  de 
repetição  de  indébito  referente  à  contribuição  instituída  pelo 
art.  25  da  Lei  8.212/1991.  3  -  No  mérito,  considera-se  que  a 
própria  Constituição apresentou parâmetro  para a instituição 
da base de cálculo do segurado especial, não havendo falar em 
necessidade de edição de lei complementar para tal (art. 195, § 
4,  da  Constituição).  4  -  O  faturamento  está  absolutamente 
inserido nos limites da expressão 'resultado da comercialização 
da  produção',  o  que  afasta  qualquer  pretensa  alegação  de 
inconstitucionalidade  da  cobrança  do  segurado  especial  pelo 
art. 25 da Lei 8.212/1991. Por corolário, não cabe repetição do 
indébito. 5 - Parecer pelo desprovimento do recurso." 

É o breve relato.
O Relator, Ministro Alexandre de Moraes, entende ser o caso de não 

se  dar  provimento ao recurso extraordinário.  Sua  Excelência  propõe a 
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fixação da seguinte tese para o Tema nº 723 de repercussão geral:

“É constitucional, formal e materialmente, a contribuição 
social  do  segurado  especial  prevista  no  art.  25  da  Lei 
8.212/1991.”

Desde já adianto que acompanho Sua Excelência quanto à resolução 
do caso concreto e quanto à tese de repercussão geral proposta.

DA AMPLITUDE DO JULGAMENTO DOS RE NºS 363.852/MG E 596.177/RS 
E DO ADVENTO DA LEI Nº 10.256/01

No exame do RE nº 718.874/RS (Tema nº 669), Relator para o acórdão 
o Ministro  Alexandre de Moraes, a Corte enfrentou a questão sobre a 
amplitude do julgamento dos RE nºs 363.852/MG e 596.177/RS.  

Entendeu-se,  naquela ocasião,  que esses  julgados não atingiram a 
contribuição para a seguridade social devida pelos segurados especiais 
incidente  sobre  a  receita  bruta  decorrente  da  comercialização  de  sua 
produção.  Também se definiu naquele  julgamento  que,  tendo isso em 
vista, a Lei nº 10.256/01 foi editada de maneira constitucional ao tratar da 
contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a 
mesma referência. 

A respeito desses assuntos, consignei, na parte final de meu voto, de 
forma resumida, o seguinte: 

"a) No julgamento dos RE nºs 363.852/MG e 596.177/RS, o 
Supremo Tribunal Federal, considerando, dentre outros, o art. 
25,  caput e incisos I e II,  da Lei nº 8.212/91, com as redações 
dadas  pelas  Leis  nºs  8.540/92  e  9.528/97,  declarou  a 
inconstitucionalidade  desses  dispositivos  para  afastar  tão 
somente a  contribuição para a  seguridade social  devida pelo 
produtor  rural  pessoa  física  empregadora  incidente  sobre 
‘receita bruta proveniente da comercialização da sua produção’. 

b)  Parte  do  caput e  dos  incisos  I  e  II  art.  25  da  Lei  nº 
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8.212/91,  com as redações dadas pela Lei  nº 9.528/97,  não foi 
atingida  por  qualquer  declaração  de  inconstitucionalidade 
proferida  pela  Corte.  Isto  é,  não  foi  afetada  a  presunção  de 
constitucionalidade  da  fração  relativa  à  contribuição  devida 
pelo  segurado  especial  incidente  sobre  a  receita  bruta 
proveniente da comercialização de sua produção.  

c) A Lei nº 10.256/01, ao dar nova redação ao caput do art. 
25  da  Lei  nº  8.212/91,  valeu-se,  para  a  instituição  da  nova 
contribuição  devida  pelo  empregador  rural  pessoa  física,  do 
binômio base de cálculo/fato gerador e das alíquotas que, até 
então (com constitucionalidade presumida),  eram aplicáveis à 
contribuição devida pelos segurados especiais.  

d) A aludida modificação realizada pela Lei nº 10.256/01 
respeitou a técnica legislativa. Conforme a LC nº 95/98, no caso 
em que a alteração da lei é feita por meio de substituição, no 
próprio  texto,  do  dispositivo  alterado,  é  vedado  o 
aproveitamento  de  número  de  dispositivo  declarado 
inconstitucional  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  em  sede  de 
controle  concentrado  ou  de  execução  suspensa  pelo  Senado 
Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição. Observe-se que 
o caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91 e seus incisos I e II, com as 
redações  dadas  pela  Lei  nº  9.528/97,  não  se  enquadram  em 
nenhuma  dessas  hipóteses.  Fora  isso,  repito  que,  mesmo  no 
controle difuso de constitucionalidade realizado no julgamento 
dos RE nºs 363.852/MG e 596.177/RS, a Corte não declarou ser 
inconstitucional a integralidade desses dispositivos. É possível, 
portanto,  a  substituição  da  redação  do  referido  caput e  a 
utilização dos citados incisos. 

e)  A  base  de  cálculo  ‘receita  bruta  proveniente  da 
comercialização da produção rural’ da contribuição devida pelo 
empregador  rural  pessoa  física  encontra  respaldo 
constitucional.  Tal  base está  abrangida pela expressão receita 
constante do art. 195, I, b, da Constituição, com a redação dada 
pela EC nº 20/98, a qual, nas palavras do Ministro Cezar Peluso 
(RE  nºs  358.273/RS  e  357.950/MG),  ‘designa  (...)  o  gênero, 
compreensivo  das  características  ou  propriedades  de  certa 
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classe abrangente de todos os valores que, recebidos da pessoa 
jurídica, se lhe incorporam à esfera patrimonial’.  

Ante  o  exposto,  voto  pelo  provimento  do  recurso 
extraordinário e pelo reconhecimento da constitucionalidade da 
contribuição para a seguridade social devida pelo empregador 
rural pessoa física após o advento da Lei nº 10.256/2001."

Não há, pois, como se acolherem as alegações do recorrente de que 
(i)  a  condição  do  produtor  rural  em regime  de  economia  familiar  foi 
também atingida pelo julgamento do RE nº 363.852/MG (ou pelo do RE 
596.177/RS);  (ii)  o acórdão recorrido feriu o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal; ou (iii) a Lei nº 10.256/01 é capenga. 

DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL 
DEVIDA PELO SEGURADO ESPECIAL 

Segundo o texto constitucional, os sujeitos referidos no § 8º de seu 
art. 195 contribuem para a seguridade social mediante aplicação de uma 
alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. 

Há quem alegue que "resultado" deveria ser entendido em termos 
contábeis, à luz do que dispõe o art. 187 da Lei nº 6.404/76, de modo a 
significar o lucro, no caso de o resultado ser positivo. 

Não  podem  ser  acolhidas  as  considerações  formuladas  nessa 
direção.  Em primeiro lugar,  o verbete ’resultado’ possui acepções mais 
amplas  do  que aquela.  Vide,  por  exemplo,  que,  segundo o dicionário 
Michaelis, a palavra pode significar "consequência de um fato".

Além do mais, a Corte já estabeleceu, no julgamento do Tema nº 283, 
RE nº 606.107/RS, Relatora a Ministra  Rosa Weber, que a contabilidade, 
ainda  que  "possa  ser  tomada  pela  lei  como  ponto  de  partida  para  a 
determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum 
subordina a tributação" (grifo nosso). 

Ultrapassado  esse  ponto,  tenho,  para  mim,  que  a  "receita  bruta 
proveniente da comercialização da sua produção" a que se refere o art. 25 
da Lei nº 8.212/91 se encontra abrangida pelo conceito de "resultado da 
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rural pessoa física após o advento da Lei nº 10.256/2001."
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596.177/RS);  (ii)  o acórdão recorrido feriu o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal; ou (iii) a Lei nº 10.256/01 é capenga. 
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comercialização da produção", expressão constante do § 8º do art. 195 da 
Constituição Federal.  

A respeito  do  assunto,  adoto  as  seguintes  razões  expressas  pelo 
Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE nº 718.874/RS: 

 “(...)  A  ‘questão  atinente  à  constitucionalidade  da 
contribuição a ser recolhida pelo segurado especial, prevista no 
art. 25 da Lei 8.212/1991, desde a sua redação originária, diante 
da ausência de identidade de sua base de cálculo (receita bruta) 
com  a  prevista  no  art.  195,  §  8º,  da  Constituição  Federal 
(resultado da comercialização)’ tem por processo-paradigma o 
RE 761.263, de relatoria do Min.  Teori Zavascki,  tema 723. O 
caso ainda aguarda julgamento. 

Desde  logo,  adianto  o  entendimento  de  que,  quando  a 
Constituição prevê contribuição calculada sobre o ‘resultado’ da 
comercialização da produção, a lei não foge da competência ao 
mencionar  que a  contribuição  será  sobre  a  ‘receita  bruta’ da 
comercialização da produção. 

A questão não se confunde com aquela da base de cálculo 
da  Cofins,  sob  a  vigência  da  Lei  9.718/98.  Daquela  feita, 
considerou-se que receita e faturamento são conceitos distintos, 
sendo  aquela  de  sentido  mais  amplo.  O  faturamento 
compreende as receitas decorrentes da atividade empresarial – 
receita bruta da venda de mercadorias, mercadorias e serviços e 
serviços. O conceito de receita incluiria o faturamento e todos 
os outros ingressos, como o resultado de aplicações financeiras, 
dividendos, royalties,  indenizações,  etc.  – RE 346.084, redator 
para acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 
9.11.2005. 

No  caso  do  segurado  especial,  muito  embora  a  lei 
mencione a ‘receita bruta’ como base de cálculo da contribuição, 
limita-a à ‘receita bruta proveniente da comercialização da sua 
produção’.  Logo,  não  se  tem  como  base  todos  os  ingressos 
financeiros do contribuinte.  A base é expressamente reduzida 
ao  resultado  da  produção,  nos  exatos  limites  da  norma  de 
competência do art. 195, § 8º, da CF.” 
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Na  mesma  oportunidade,  Sua  Excelência  aduziu  não  ser  a  base 
“resultado da comercialização da produção” (prevista no art. 195, § 8º, da 
Constituição  Federal)  exclusiva  dos  segurados  especiais,  podendo  ela 
também ser utilizada para a contribuição devida pelo empregador rural 
pessoa física. Tratar-se-ia, na verdade, apenas de uma garantia dada aos 
segurados especiais, conforme o indica o trecho a seguir: 

 “A previsão expressa da tributação do segurado especial 
‘sobre o resultado da comercialização da produção’ é, antes de 
tudo,  uma  garantia  desse  segurado,  tratado  de  forma 
favorecida  pelo  ordenamento  jurídico,  por  sua  situação  de 
vulnerabilidade. 

Nada impede, no entanto, que a mesma base de cálculo 
seja estendida a outros segurados.  

A  alteração  promovida  no  art.  195,  I,  pela  Emenda 
Constitucional  20/98  buscou justamente  permitir  a  tributação 
dos  ingressos,  como  alternativa  à  tributação  da  folha  de 
salários, faturamento e lucro. 

Em  tese,  o  legislador  teria  competência  para  tributar  a 
integralidade  das  receitas  do  empregador  rural.  Optou  por 
fazer o menos. 

Desse  modo,  não  há  reserva  dessa  base  de  cálculo  ao 
segurado especial.” 

A partir das considerações acima, é possível concluir que o art. 25 da 
Lei nº 8.212/91, ao tratar da contribuição para a seguridade social devida 
pelo  segurado  especial  incidente  sobre  a  receita  bruta  proveniente  da 
comercialização  de  sua  produção,  não  violou  a  reserva  de  lei 
complementar  a  que  se  refere  o  art.  195,§  4º,  c/c  o  art.  154,  I,  da 
Constituição Federal.

DISPOSITIVO 

Ante  o  exposto,  acompanho  o  Relator,  Ministro  Alexandre  de 
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Moraes na negativa de provimento do recurso extraordinário, firmando-
se a  seguinte tese para o Tema nº 723 de repercussão geral:

“É constitucional, formal e materialmente, a contribuição 
social  do  segurado  especial  prevista  no  art.  25  da  Lei 
8.212/1991”.

É como voto. 
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 761.263
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : JUVINO DE MARCO
ADV.(A/S) : CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN (SC019433/) E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (00000/DF)

  Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 723 da 
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos 
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, 
Marco  Aurélio,  Ricardo  Lewandowski  e  Rosa  Weber.  Foi  fixada  a 
seguinte  tese:  “É  constitucional,  formal  e  materialmente,  a 
contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da 
Lei 8.212/1991”. Falaram: pelo recorrente, o Dr. Humberto Bergmann 
Ávila, e, pela recorrida, o Dr. José Levi Mello do Amaral Júnior, 
Procurador-Geral  da  Fazenda  Nacional.  Não  participou  deste 
julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o 
Ministro  Celso  de  Mello  (art.  2º,  §  5º,  da  Res.  642/2019). 
Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020. 

 Composição:  Ministros  Dias  Toffoli  (Presidente),  Celso  de 
Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen 
Lúcia,  Luiz  Fux,  Rosa  Weber,  Roberto  Barroso,  Edson  Fachin  e 
Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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