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Circular DR nº 01/2017 
 
De: C&L Contabilidade 
 
P/: Clientes da Atividade Rural 
 
Assunto: FUNRURAL 
 
 
Prezado Cliente, 
 
 Como é de vosso conhecimento, sobre a comercialização da 
produção rural há incidência de contribuição previdenciária, comumente conhecida como 
FUNRURAL, com alíquota de 2,3%. 
 Por maioria de votos, na data de 30/03/2017, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade da contribuição ao 
FUNRURAL. Porém, até a presente data não houve publicação do Acórdão, o que trás 
posicionamentos de advogados no sentido que as liminares existentes ainda estão em vigor. 
Assim como, é noticiado que ainda cabem recursos sobre a referida decisão. 
 No próximo dia 02 de agosto, no âmbito da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, haverá uma votação a respeito de 
um projeto de lei que prevê a exclusão no passivo com base em uma recomendação do 
próprio STF quando este julgou a inconstitucionalidade do tributo anteriormente.  
 No caso da pecuária, os frigoríficos retomaram as retenções, pois 
como adquirentes de produtos de pessoas físicas, são sub-rogados na responsabilidade do 
recolhimento. O produtor pessoa jurídica é o responsável pelo recolhimento da contribuição 
sobre sua comercialização, ou seja, neste caso o frigorifico não fará retenção. 
 Há tempos, estamos alertando nossos clientes, que desde o ano de 
2009, com a revogação do § 4º do Artigo 25 da Lei 8.212/1991, sobre as operações entre 
pessoas físicas passou á incidir o FUNRURAL, a responsabilidade do recolhimento é do 
produtor rural vendedor. Ocorre que os produtores não vêm realizando estes 
recolhimentos. Apesar de toda a controvérsia, na pecuária por exemplo, está havendo 
cobrança com efeito cascata, pois toda vez que um animal é comercializado até seu abate, 
incide FUNRURAL, mesmo assim, enfatizamos que a lei está em vigor e o não 
recolhimento sujeita a notificação por parte da Receita Federal, com cobrança dos valores 
acrescidos de multas e juros. 
 Ficamos a disposição para os esclarecimentos adicionais e caso 
resolva recolher suas contribuições favor nos notificar, caso contrário, continuaremos não 
emitindo as referidas guias.          

 

 
 Atenciosamente, 
 Luiz Zimermann 
 
 

Links a respeito do assunto: 
http://viacontabil.com.br/_novo/view/viewnoticias.php?idnoticia=602 
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/agronegocio/195893-ao-vivo-funrural.html#.WXpMhun_qM8 
http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/entenda-como-funrural-surgiu-evolucao-cobranca-longo-dos-anos-67279 

 


