
Acontribuição para o INCRA e ajurisprudência
 

A evolução do posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça sobre as contribuições devidas ao 

INCRA é longa e tortuosa e, recentemente, sofreu pro

funda alteração. 

Como se verá, o douto Tribunal reconheceu, re

centemente, que as contribuições para o INCRA e para 

o FUNRURAL são distintas, com finalidades distintas e, 

especialmente, com natureza tributária distinta. 

Todas as decisões emanadas. até o preceden

te fixado nos Embargos de Divergência em RESP 

770.451/SC (2005/0181717-5),1 do STJ. fossem favo

ráveis ou contrárias à exigência das contribuições do 

INcRA, partiam de um só pressuposto: as contribui

ções devidas ao INCRA2 teriam natureza de contribui

ção previdenciária. 

Ora. desde sua vinculação aos órgãos responsá

veis pela reforma agrária no Pais. deixaram de ter as 

mencionadas contribuições quaisquer características 

previdenciárias ou de seguridade social, uma vez que 

tais órgãos jamais exerceram funções previdenciárias, 

aqui caraterizadas como aquelas destinadas a asse

gurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção. por motivo de incapacidade. desempre

go involuntário, idade avançada, tempo de serviço, 

encargos familiares e prisão ou morte daqueles que 

dependiam economicamente. 

Dessa forma, a jurisprudência se erigiu sobre um 

pressuposto teórico equivocado, maculando as deci

sões de forma insuperável. 

Basicamente. cinco razões de decidir, até o 

~ 
'C 
'c<l 'Procurador federal INCRA/MG. Mestre e doutor em Direito = 'C Tributário pela UFMG. Professor e coordenador do curso de 

-= Direito do UNI-BH. Professor da FEAMIG. Professor nos cursos 
~ de especialização em Direito Tributário da PUC-MG, CEAJUFE
'" g:, eCAD.
 

l 1 Acórdão ainda não publicado.
 

2 Só é abordada a contribuição de alíquota de 0,2%, devida por 
36 todas as empresas. Dessa forma, a presente abordagem se cingirá 

a esta contribuição específica. 

do Superior Tribunal de Justiça 
Luciano Dias Bicalho Camargos' 

EREsp 770.451/SC,3 já foram adotadas pelo Superior 

Tribunal de Justiça quando confrontado com a análise 

das contribuições para o INCRA: 

• Não está sujeita àcontribuiçã04 empresa estra
nha ao âmbito produtivo rural. 

• A contribuição é previdenciária e não foi revo
gada pela Lei 7.787/1989. 

• A contribuição é inconstitucional, por ocorrer 
superposição contributiva. 

• A contribuição foi extinta pela Lei 8.212/1991. 

• A contribuição foi extinta pela Lei 7.787/1989. 

Todos os entendimentos acima sumariados so

mente fazem sentido quando vinculados àclassificação 

das contribuições em comento como previdenciária, 
o que é equivocados. 

Contudo, abordemos cada entendimento sepa
radamente. 

Aempresa estranha ao âmbito rural não estaria 
sujeita à contribuição devida ao INCRA 

O primeiro acórdão ementado sobre o tema é 

claro ao atribuir à contribuição devida ao INCRA na

tureza previdenciária, como se verifica no Recurso Es

pecial61.566, DJU de 15/05/1994. tendo como relator o 
ministro Demócrito Reinaldo: 

Previdenciário. Contribuições. FUNRURAL e 
/NCRA. Empresa de construção civil. Não-sujeição. 

Não é jurídico admitir-se a oneração de em

presa absolutamente, estranha ao âmbito produti

vo rural, através de contribuição previdenciária de 

exclusiva pertinência a atividades desempenhadas 

neste setor da economia. 

3 Que, conforme se verá, entendeu ter a contribuição para o 
INCRA natureza de contribuição de intervenção no dominio 
económico. 

4 Novamente. ressalte-se o desconhecimento de que se trata de 
duas exaçôes distintas. . 

5 Para uma análise minudente do tema, conferir CAMARGOS. 2006. 
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A sujeição passiva a contribuição para a 

previdência rural reclama a qualificação do con

tribuinte como exercente de atividade agricola, ou 

agroindustrial. 

Não está sujeita a esta contribuição a empre

sa de construção civil, pois não industrializa nem 

vende produto rural, cujo valor comercial consiste 

na base do calculo da exação previdenciária. 

Recurso provido, por unanimidade. 

Em seu voto, o Ministro relator Demócrito 

Reinaldo assim se manifesta: 

Repugna aos mais comezinhos principios 

jurídico-tributários conceber-se a oneraçáo de em

presa absolutamente estranha ao ámbito produti

vo rural, através de contribuição previdenciária de 

exclusiva pertinência a atiVidades desempenhadas 

neste setor da economia. 

Observe-se, ademais, que, caso se chegasse 

a conclusão diversa, nenhuma conseqüência pa

trimonial haveria, pois inexistiria base de cálculo 

para incidência da contribuição do FUNRURAL ou 

do INcRA. Noutras palavras: a contribuição sub 

examen tem por base de cálculo o valor de venda 

de produtos rurais industrializados ou adquiridos 

por empresa agroindustrial, e como a recorrente 

não comercia tais produtos, a base de cálculo da 

contribuição seria igual a zero, não havendo, des

tarte, o que se recolher aos cofres previdenciários. 

Dois pontos merecem ser levantados: o equívoco 

de considerar a base de cálculo da contribuição INcRA 

como o valor dos produtos rurais industrializados ad

quiridos - a base de cálculo é a folha de salários -; e 

a consideração de que se trata de uma contribuição 

previdenciária em face de seu suposto vínculo com o 

FUNRURAL. 

Acontribuição devida ao INCRA é previdenciária e 
não teria sido revogada pela Lei 7.787/1989 

Posteriormente, o entendimento do Tribunal 

sofreu profunda alteração. A contribuição para o 

INcRA continuava a ter natureza previdenciária, mas 

sua cobrança seria correta em face do caráter de soli

dariedade do custeio da seguridade social erigido pelo 

art. 195 da Constituição Federal: 

FUNRURAL. Empresas urbanas. PRO

RURAL. Fonte de custeio. Contribuição para o 

INCRA. 

Todas as empresas, urbanas ou rurais, estão 

obrigadas a recolher anualmente as contribuições 

de 2,4% para o INSS e 0,2% para o INcRA, sobre o 

valor de sua folha de pagamento. 

Somente a contribuição de 2,4% foi destina

da ao FUN RURAL e ê fonte de custeio do PRORURAL. 

A contribuição de 0,2% do INCRA nunca foi fonte 

de custeio do PRORURAL, e o art. 3°, § }O, da Lei 

7.787/1989 não a suprimiu. 

Recurso da empresa não conhecido. 

Recurso do INSS provido." 

Não é outro O entendimento esposado pelo emi

nente relator Ministro Demócrito Reinaldo, que, re

vendo seu posicionamento inicial, assim se manifesta 

no Recurso Especial 165.075. DJU de 02/08/1999, p. 

144: 

A seguridade social, segundo a Constitui

ção Federal, será financiada por toda a sociedade. 

A sociedade manterá a seguridade social, pela par

ticipação direta ou indireta, nela incluídas as con

tribuições sociais. 

Ora, se a seguridade social ê universal (em 

ônus para a sociedade como um todo), a contri

buição social destinada a financiar o FUNRURAL (e 

INcRA) não está condicionada (para a respectiva 

exigência), que a empresa exerça atividade exclu

sivamente rural, razão por que, sem nenhuma dis

tinção, a lei obriga o pagamento às empresas urba

nas vinculadas à Previdência Social. Ê o príncipio 

da mensalidade das contribuições decorrente da 

Constituição Federal. A contribuição, assim, não é 

uma taxa (um tributo vinculado), de fundo corpo

rativo, a ser exigido só de uma determinada classe 

(os trabalhadores rurais). O principio da universa

lidade desvane-se-ia. 

Esse entendimento foi mantido pelo STJ até 

2000, quando sofreu nova alteração. 

Acontribuição devida ao INCRA é inconstitucional
 
por ocorrer superposição contributiva
 

No julgamento dos Embargos de Divergência 

em Recurso Especial 173.380/DF, a P Seção do STJ, 

alterando novamente o entendimento sobre a maté

ria, unificou a jurisprudência da Corte em desfavor do 

INCRA: ... 
= 'C 

"'li
Tributário. Contribuição para o FUNRURAL. = -.5 

Empresa vinculada exclusivamente à previdência = = Qurbana. Impossibilidade de superposição contribu

l 
~ tiva. Embargos conhecidos e rejeitados. 

37 
"REsp. 173588/DF, reI. Min. GARCIA VIEIRA. D/de 21/09/1998. 
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I. Não é de se exigir o pagamento das con

tribuições relativas ao FUNRURAL e ao INcRA, das 

empresas vinculadas exclusivamente à Previdén

cia Urbana em face da impossibilidade da super

posição contributiva. 

2. Embargos conhecidos. porém, rejeitados. 

o Ministro relator, José Delgado, depois de lon

go voto, adota a fundamentação e conclusão do acór

dão embargado:7 

o acórdão embargado assentou que o art. 

3" da Lei 7.787', de 1989, extinguiu a contribuição 

instituida para o .custeio do PRORURAL - Progra

ma de Assisténcia ao trabalhador Rural, em sua 

totalidade, inclusive o percentual de 0,2% para o 

INcRA, sobre o valor da folha de pagamentos da 

empresa, exação criada pelo § 4" do art. 6" da Lei 

2.613/1955. 

[... ] 

Adoto, portanto, a fundamentação e con

clusão do acórdão embargado. 

Dessa forma, resta claro que a ementa da decisão 

não guarda correlação com a fundamentação adotada 
ao final pelo relator. Não se trata de ocorrência de su

perposição contributiva, mas sim do reconhecimento 

de revogação das contribuições ao INCRA, em face da 

extinção do PRORURAL, determinada pela Lei 7.787. 

Ora, não há de se falar de revogação das con

tribuições do INCRA pela Lei 7.787/1989, já que elas 

jamais foram fonte de custeio do PRORURAL, este ex

tinto pela referida lei. 

Acontribuição devida ao INeRA teria sido 
revogada/extinta pela Lei 7.787/1989 

Na esteira do acórdão paradigma proferido 

nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 

173.380, firmou-se o entendimento de que as con

tribuições do INcRA não seriam devidas em face da 

ocorrência de superposição contributiva, argumento 

.2'" 7 O acórdão embargado, relatado pelo Min. Ari Pargendler, veio ... 
'Cll	 assim ementado: = -.5 'Tributário. I. Contribuição para o FUNRURAL. Empresa urbana. 
= Cl Nos termos da legislação vigente à época, a empresa urbana 

Q 
estava obrigada a recolher a Contribuição da o FUNRURAL. 2.'" &, Contribuição para o PRORURAL. O art. 3° da Lei 7.787, de 1989, 
extinguiu a contribuição instituída para o custeio do Programa ~ 
de Assistência ao Trabalhador Rural- PRORURAL, e não apenas 

38	 a parte destinada ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 
- FUNRURAL. Recursos especiais não conhecidos." 

mencionado na ementa, mas não utilizado como ra

zão de decidir. 

Tal circunstãncia, como já afirmado reiteradas 

vezes, só reafirma a superficialidade com que o tema 

vinha sendo tratado: um claro equívoco na redação 

da ementa do acórdão ensejou o surgimento de um 

argumento que, embora não adotado no acórdão pa

radigma como razão de decidir e com caráter eminen

temente constitucional. portanto, fora do âmbito de 

competência do ST). foi repetido várias vezes, vindo a 

ser questionado somente recentemente.R 

Foi somente no julgamento do Recurso Especial 
507.784, relatado pela Ministra Eliana Calmon, DJU 
de 04/0812003, que o argumento da superposição 

contributiva deixou de ser repetido mecanicamente e 

adotou-se, expressamente, o entendimento da revoga

ção das contribuições do INCRA pela Lei 7.787/1989: 

Tributário. FUNRURAL. Contribuição para 

() INCRA. LC / //197/. PRORURAL. Lei 7.787//989. 

Extinção do valor incidente. Lei 8.212//991. 

I. A contribuição devida nos termos do DL 

1.146, de 31 /12/1970 e majorada pelo art. 15, inciso 

lI. da LC 11/1971, incidente sobre a folha de salá

rios, foi extinta pelo art. 3°, § l°, da Lei 7.787/1989. 

2. A segunda contribuição, prevista no in

ciso I do mesmo art. 15 da LC 11/1971, incidente 

sobre a venda dos produtos rurais permanece em 

vigor até o advento da Lei 8.213/1991. 

3. Ilegalidade na cobrança de contribuição 

extinta - art. 15, § l°, inciso lI, da LC 11/1971. 

4. Recurso especial parcialmente provido. 

Esse entendimento consolidou-se na segunda 

turma do Superior Tribunal de Justiça 9 e, posterior

mente, na Primeira Seção, como se infere do EREsp 

462.597/PR, relatado pelo Ministro José Delgado, jul

gado em 12/1212005, DJU 06/03)2006, p. 140: 

Como já dito, recentemente este entendimento 

sofreu profunda alteração, como será explicitado à 
frente. 

"Veja-se: REsp. 316.074, reI. Min. Garcia Vieira; REsp. 316.571, 
reI. Min. José Delgado; REsp. 396.206, reI. Min. LUIZ Fux; REsp. 
400.555, reI. Min. LUIZ Fux. 

•Veja-se:	 REsp. 442.490, reI. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI; 
REsp. 443.496, reI. Min. Eliana Calmon; RESP 615.463, rei. Min. 
Franciulli Neto. 
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Acontribuição devida ao heRA teria sido 
revogada/extinta pela Lei 8.212/1991 

o argumento de que as contribuições devidas ao 

INcRA teriam sido revogadas pela Lei 8.212/1991 foi 

utilizado inicialmente no Recurso Especial 414.501, 

relator Ministro José Delgado. DJU de 23/09/2002, p. 

251, que ratificou a ocorrência de superposição con

tributiva e propugnou, sem qualquer fundamentação, 

pela revogação da contribuição em comento. Leia-se 

parte do voto: 

Com a devida vênia dos que pensam em 

sentido contrário, portanto, alinhado com os fun

damentos supratranscritos, firmo compreensão de 

que referida ex~ção não tem condições jurídicas 

de ser exigida das empresas e, especificamente, da 

recorrida, por ser vinculada exclusivamente à pre

vidência urbana, pela impossibilidade de superpo

sição contributiva. 

Ressalte-se que a contribuição do INCRA foi 

suprimida com o advento da Lei 8.2 I2/ 199 I, moti

vo pelo qual, a partir de então, deve ser reconheci

da como indevida a sua cobrança. 

Posteriormente. em 2004, no Recurso Especial 

624.714. DJUde 13/09/2004, o mesmo relator, Minis

tro José Delgado, altera seu entendimento: abandona 

o argumento da superposição contributiva e cinge-se 

a acatar a supressão das contribuições do INCRA pela 

Lei 8.212/1991: 

Tributaria. FUNRuRAL e fNCRA. Empresa ur

bana. Entendimento da 1a Seção do ST! Manifésta

ção do Supremo Tribunal Federal. Lei 8.212/1991. 

Juros compensatórios e moratórios. Correção mone
taria. fGPM. 

I. Na trilha da manifestação do colendo Su

premo Tribunal Federal, em 24/03/2004, a Primei

ra Seção desta Corte, por ocasião do julgamento 

do EREsp.I34.051/SP (DJU 03/05/2004), decidiu, 

à unanimidade, que as empresas urbanas estão 

obrigadas ao recolhimento das contribuições des

tinadas ao INCRA e ao FUNRuRAL, desde que exista 

legislação a respeito. 

2. É firme o entendimento jurisprudencial 

no sentido de que até a vigência da Lei 8.212, de 

24/07/1991, a contribuição social para () INCRA era 

devida pelas empresas urbanas. Esta norma, ao ins

tituir novo plano de custeio da seguridade social, 

tornou ineficaz toda a legislação anterior a respei

to, especialmente a Lei 7.787/1989. que mantinha 

a cobrança dessa contribuição. Essa conclusão de

corre da interpretação do art. 18 da Lei 8.21211991, 

que não relacionou o INCRA como entidade bene

ficiada pelo custeio da seguridade sociaL diferente

mente do que fez com outros órgãos. 

I...] 
6. Recurso especial da empresa parcialmen

te provido. 

7. Recurso especial do INSS improvido. 

Leia-se a fundamentação do voto, iniciada de

pois da transcrição de artigos da Lei 8.212/1991: 

Não há, como demonstrado, a exigência 

do percentual de 0,2% destinado ao INCRA na Lei 

8.212/1991, a ser suportado pelas empresas. 

Em face desse panorama, entendo que, a 

partir da vigência da Lei 8.212, de 27/07/1991, não 

existe a sobrecarga do percentual acima assinala

do. 

A doutrina diverge sobre o entendimento 

de que a contribuição para o INCRA tem natureza 

de contribuição indireta de intervenção no do

mínio econômico, cuja finalidade especifica seria 

proporcionar à autarquia sua função interventiva 

para fins de reforma agrária. 

[... ] 

Estou convencido de que a mencionada 

contribuição não tem natureza de intervenção 

indireta no dominio econômico, mas, por suas ca

racteristicas, visa arrecadar valores para custear a 

seguridade social. 

Assim sendo, ela prevalece até a vigência 

da Lei 8.212/1991 que, ao instituir novo plano de 

custeio da seguridade sociaL tornou ineficaz toda a 

legislaçãO anterior a respeito, especialmente a Lei 

7.787/1989, que mantinha a cobrança desta insti

tuição. 

Essa conclusão decorre da interpretação 

que faço do art. 18 da Lei 8.212/1991, que não re

lacionou o INCRA como entidade beneficiada pelo 

custeio da seguridade sociaL diferentemente do 

que faz com outros órgãos. 

Como já se viu, as contribuiçôes para o INcRA, em 

face de sua finalidade, não podem ser consideradas 

previdenciárias e nem de seguridade social. 

Ademais, o argumento de que a contribuição 
'" para o INcRA teria sido revogado pela Lei 8.212, em Oi:=

'cU 
face da não-menção da autarquia como beneficiária = -.5 
da arrecadação, também deveria se aplicar, caso esti

Q =
::I 

vesse correta, à Lei 7.787/1989, que, igualmente. re '" ~ 
gula as fontes de custeio da seguridade social e nada ~ 
menciona a respeito da contribuição do INCRA. 

39 
As citadas leis nada mencionam sobre as contri
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buições do INCRA por um singelo motivo: tratam de 

plano de custeio da seguridade social, e as contribui

ções do INcRA, por não serem previdenciárias nem de 

seguridade social, não podiam ali estar inseridas. 

Entendimento atual 

A análise dos recentes precedentes desta Su

perior Corte de Justiça, no que tange à contribuição 

de 0,2% devida ao INcRA, prevista no inciso II do art. 

15 da Lei Complementar 11/1971, indica a existência 

de entendimentos div~rgentes sobre a matéria, tendo 

sido a matéria pacificada em favor do INCRA recente

mente. 

Alguns julgados entendiam ser a contribuição 

devida até a edição da Lei 8.21211991, a exemplo dos 

que seguem: 

Tributário. Agravo regimental. Contribuição 

para o INCRA. 

1. 'A contribuição para o lNCRA foi exigi

vel até o advento da Lei 8.21211991, motivo pelo 

quaL a partir de então, deve ser reconhecida como 

indevida a sua cobrança' (REsp 412.147/RS, ReI. 

Min. José Delgado). 

2. Agravo regimental improvido. 10 

Tributário. Agravo regimental. Agravo de 

instrumento. Fundamentação deficiente. Dissidio 

pretoriano não-configurado. Contribuição para o 

;:,; INCRA. Inexigibilidade a partir do advento da Lei 
" 8.212/1991. Precedentes. 

Omissis. 

3. A contribuição para o lNcRA era de

vida por empresa urbana até o advento da Lei 

8.21211991. 

4. Agravo regimental a que se nega provi

mentoll 

Tributário. Contribuição para o FUNRURAL. 

Empresa urbana vinculada exclusivamente à pre

vidência urbana. Inexigiblidade. Leis 7.787/1987 e 

8.212/1991. Precedentes. 

Omissis. 

2. A contribuição para o INcRA só foi exi

gível até o advento da Lei 8.21211991 e a do 
'" ~ 

'C FUNRURAL até a Lei 7.787/1989, motivo pelo quaL 
'OG c a partir dessas normas, deve ser reconhecida como'C 

"= 
~ 
'"t, 

10 AgRg AG 600.934/PR, 2' Turma, reI. Min. Castro Meira, Df de~ 22/1112004. 

11 AgRg AG 570.272/PR, 2' Turma, rei. Min. João Otãvio de 
Noronha, Df de 16/08/2004. 

40 

indevida a cobrança. 

3. Precedentes da l' Turma e da l' Seção 

desta Corte Superior. 

4. Agravo regimental a que se nega provi

mento. 12 

De outro lado, havia precedentes que entendiam 

pela sua extinção com a Lei 7.78711989, uma vez que 

seu art. 3° teria extinguido a contribuição instituída 

para a fonte de custeio do PRORURAL, e não apenas do 

FUNRURAL. Confiram-se os seguintes julgados: 

Recurso especial. Contribuição incidente 

sobre a folha de salários devida ao 1NCRA pe

las empresas urbanas. Destinação: custeio do 

programa de assistência ao trabalhador rural. 

Compensação com contribuições sobre a folha 

de salários destinadas ao custeio da seguridade 

social. Impossibilidade. 

A contribuição incidente sobre a folha de sa

lários devida por empresas urbanas para o lNcRA, 

prevista no inciso lJ do art. 15 da LC 1111971 

e extinta pelo art. 3°, § l°, da Lei 7.78711989, se

gundo recente jurisprudéncia desta Corte (d: 
REsp. 443.496/PR, ReI. Min. Eliana Calmon, Df 

13/9/2004, e REsp 573.703/PR, ReI. Min. Teori 

Albino Zavascki, Df 24/05/2004), destinava-se ao 

custeio do Programa de Assistência ao Trabalha

dor Rural. 

Omissis. 

Recurso especial improvido. Il 

Tributário. Contribuição para o INCRA. Ex

tinção pela Lei 7.787/1989. Compensação. Limites 

percentuais. Correção monetária. furos. 

1. A análise da legislação específica leva à 

conclusão de que o adicional de 0,2% sobre a tolha 

de salários, destinado ao lNcRA, foi suprimido pela 

Lei 778711989. 

2. Deve ser autorizada, portanto, a compen

sação dos valores recolhidos após o advento da Lei 

7.787/1989 com parcelas referentes à contribuição 

social incidente sobre a folha de salários. 

Omissis. 

5. Recurso especial da autora parcialmente 

provido. H 

Tributário. FUNRURAL. Contribuição para 

12AgRg AG 556.978/PR, l' Turma, reI. Min. Luiz Fux, Df de 
24/05/2004. 

13REsp 615.463/RS, 2' Turma, reI. Min. Franciulli Netto, Df de 
29/11/2004. 

I4REsp 573.703/PR, l' Turma, reI. Min. Teori Albino Zavascki, Df 
de 24/05/2004. 

Revista do Tribunal Regional  Federal da 1ª Região, v. 19 n. 1 jan. 2007



171 

1

n 

.e 

la 

.o 

te 
e

io 
2/. 
~a 

de 

sa

~A, 

se

(cf 

Dl 
~ori 

'ao 
ha-

Ex
rites 

la à 

)lha 

pela 

Jen
lLei 

ição 

ente 

~ara 

lJ de 

)J de 

<i,Df 

o INCRA. LC 1111971. PRORURAL. Lei 7.78711989. 

Extinção do valor incidente. Lei 8.2121199I. IGP-M 

(julho e agostol94. furos remuneratórios. Inaplica

bilidade. Taxa Selic. Incidência. 

I. A contribuição devida nos termos do DL 

1.146, de 31/12/1970 e majorada pelo art. 15, inciso 

11, da LC 11/1971, incidente sobre a folha de salá

rios, foi extinta pelo art. 3°, § l°, da Lei 7.787/1989. 

2. A segunda contribuição, prevista no in

ciso I do mesmo art. 15 da LC 11/1971, incidente 

sobre a venda dos produtos rurais permanece em 

vigor até o advento da Lei 8.213/1991. 

3. Ilegalidade na cobrança de contribuição 

extinta - art. 15, § l°, inciso 11, da LC 11/1971. 

I... ] 
5. Recurso especial da autora conhecido em 

parte e, nessa parte, parcialmente provido. Recur

so do INSS improvido. II 

Finalmente, recentes acórdãosl6 propugnavam 

pela exigibilidade das contribuiçôes para o INcRA, to
mando como razôes de decidir o entendimento ado

tado pelo STF: 

Tributário. Contribuição para FUNRURAL e 

INcRA. Empresa vinculada exclusivamente à previ

dência urbana. Possibilidade. 

1. O colendo Supremo Tribunal Federal fir

mou entendimento segundo o qual não existe óbi

ce a que seja cobrada. de empresa urbana, a contri

buição destinada ao FUNRURAL e ao INcRA. 

2. Recurso especial desprovido. 17 

No final de 2005, a Primeira Seção, como se infe

re do EREsp 462.597/PR, relatado pelo Ministro José 

Delgado, julgado em 12/12/2005, DjU 06/03/2006, 

p. 140. adotou o entendimento de que a contribuição 

para o INcRA teria sido revogada pela Lei 7.787/1989: 

Processual Civil. Embargos de divergência. 

Contribuiçãodevida ao INCRA. Adicional de 0,2% 

incidente sobre afolha desalários. Data da extinção. 

Lei 7.78711989. 

1. Os presentes embargos de divergência 

têm por escopo reformar acórdão proferido pela 

2' Turma desta Corte que negou provimento ao 

recurso especial da empresa recorrente. por en

l5REsp 443.496/PR, 2' Turma, reI. Min. Eliana Calmon. Df de 
13/09/2004. 

16Veja-se também AGRESP 693.351, reI. Min. José Delgado, Df de 
13/12/2004. . 

"REsp 636.664/PR, I' Turma, reI. Min. Luiz Fux, Df de 
29/11!2004. 

tender que é legitimo o recolhimento da contri

buição previdenciária para custeio do INcRA. no 

percentual de 0.2% incidente sobre a folha de salá

rios, até o advento da Lei 8.212/1991. Por sua vez. 

o paradigma colacionado. oriundo da I' Turma, 

reconheceu que o adicional da exação discutida foi 

extinto a partir da edição da Lei 7.787/1989. 

2. Por ocasião do julgamento dos ERESP 

503287/PR, ReI. Min. João Otávio de Noronha, 

publicado no Df de 10/08/2005, a l' Seção desta 

Corte Julgadora entendeu, à unanimidade, que: 

A contribuição de 0,4% (quatro décimos por 

cento) prevista no art. 35, § 2°, item VIII, da Lei 

4.68311965, mantida pelo art. 3° do Decreto-Lei 

1.146, de 3111211970, incidente sobre afolha de 

salários, e majorada pela Lei Complementar 

1I11971 para 2,6%, sendo 0,2% (dois décimos 

por cento) destinados ao 1NcRA,foi extinta pela 

Lei 7.78711989, em seu art. 3°, § l°, a partir de 

01/0911989. 

3. Embargos de divergência conhecidos e 

providos. 

Contudo, a Primeira Seção voltou a analisar a 

questão nos Embargos de Divergência em EREsp 

770.451/SC,18 ensejando uma profunda mudança no 

entendimento do tribunal. 

Nos votos vencedores dos Ministros Castro 

Meira. Eliana Calmon. Luiz Fux e João Otávio de 

Noronha exsurge a conclusão de que a contribuição 
para o INCRA tem natureza de contribuição de inter

venção no dominio econômico e que, portanto. não 

poderia ter sido revogado pela Lei 7.787. 

O entendimento enquadra a contribuição de 

0,2% destinada ao INcRA como contribuição de inter

venção no dominio econômico, que tem por finalida

de principios elencados pelo art. 170 da Constituição 

Federal, dentre os quais se destacam afunção socíal 
da propriedade e a redução das desigualdades re
gionais e socíais (art. 170, III e VII). 

Por outra parte, demonstra, a partir da evolu

ção legislativa. que a contribuição destinada ao Incra 

não possui destinação previdenciária e não foi revo

gada. Afinal, não tendo natureza previdenciária. não 

poderia a referida contribuição ter sido revogada, até 

mesmo "tacitamente", pela Lei 7.787/1989 ou pela 

8.212/1991. 

IA Acórdão ainda não publicado. 

Revista do Tribunal Regional  Federal da 1ª Região, v. 19 n. 1 jan. 2007



Dessa forma, a contribuição para o INcRA não 

foi revogada por nenhuma outra lei específica, tendo 

sido recepcíonada pela Constituição de 1988 como 

contribuição de intervenção no domínio econômico 

e mantida pela legislação subseqüente, 

O referido recurso tratava apenas da questão 

da possibilidade ou não de compensar eventuais 

créditos relativos à contribuição do INCRA com con

tribuições previdenciárias. No entanto, a discussão 

levantou ponto prejudicial: examinar se a contribui

ção para o INcRA teria sido revogada ou não pela Lei 

7.787/1989. 

Após vários pedidos de vista e intenso debate 

entre os Ministros da Primeira Sessão, na sessão de 

julgamento realizada em 

por maioria, que: 

27/09/2006, foi decidido, 

1) não é possivel a compensação de eventuais 

créditos relativos à contribuição do INCRA com con

tribuições previdenciárias, uma vez que não se trata 

de contribuições com a mesma destinação; 

2) precisamente por não ter a contribuição para 

o INcRA destinação previdenciária, a Egrégia Corte re

viu seu posicionamento anterior, acolhendo a tese de 

intervenção no domínio econômico e se posicionan

do expressamente pela manutenção da contribuição. 

õ' 
,~ 

O acórdão será redigido pelo Exmo. Ministro 

Castro Meira, que destacou, em seu voto, no EREsp 

770.451/SC: 

A questão da reforma agrária é histórica. 

Todos sabemos que o problema da divisão territo

rial, questão da terra no Brasil, é um tema que vem 

da Monarquia. Já José Bonifácio se preocupou com 

a questão. Um dos seus projetos foi exatamente es

tabelecer uma melhor divisão de terras no Brasil. 
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Recentemente, para não ficarmos na histó

ria, foi criado o Incra . A Constituição, como lem

brou o Sr. Ministro Luiz Fux, estabeleceu que, no 

Orçamento, haveria que se colocar recursos para o 

[NCRA, e estes advirão de duas fontes basicamente: 

primeiro, dos titulos de dívida agrária e, segundo, 

das receitas orçamentárias. Dir-se-á que se desca

racteriza; ao contrário, reforça-se, porque mostra 

que é uma obrigação do governo federal, ao prepa

rar a lei orçamentária, sempre estabelecer recursos 

destinados exatamente a promover a reforma agrá

ria. De onde virão esses recursos? Virão da contri

buição para o [NCRA. Tanto que, como disse a Sra. 

Ministra Eliana Calmon, nesse ponto, também dou 

a mão à palmatória, admitindo que havia a revo

gação da Lei 8.21211991 e, primeiramente, pela 

Lei 7.787/1989. Todavia, posteriormente, em um 

exame que fiz a partir de um trabalho desenvolvido 

pelo Professor Luciano Dias Bicalho Camargos, de 

Minas Gerais, aqui presente, que fez estudo com

pleto sobre a matéria, efetivamente, em uma re

feréncia a um caso meu e outro da Sra. Ministra 

Eliana Calmon, indicados equivocadamente, ape

nas quero fazer essa observação, porque, em uma 

mesma sessão, teriamos tratado diversamente de 

um mesmo assunto, o que me chamou a atenção. 

Verifiquei que houve um equívoco na parte final 

daquela pesquisa. 

Quanto ao mais, realmente, tem-se razão. O 

Supremo Tribunal Federal equivocou-se nesse pon

to, não houve tal revogação; confundiu-se, muitas 

vezes, contribuições para o [ncra com contribuição 

para o Serviço Social Rural, coisas diferentes." (Gri

fou-se.) 

Leia-se, ainda, a conclusão do voto da Ministra 

Eliana Calmon: 

1) A referibilidade direta não é elemento 

constitutivo das CIDEs. 

2) As contribuições especiais atípicas (de 

intervenção no domínio económico) são consti

tucionalmente destinadas a finalidades não direta

mente referidas ao sujeito passivo,o qual não ne

cessariamente é beneficiado com a atuação estatal 

e nem a ela dá causa (referibilidade). Esse é o traço 

característico que as distingue das contribuições 

de interesse de categorias profissionais e de cate

gorias econômicas. 

3) As CIDEs afetam toda a sociedade e obe

decem ao princípio da solidariedade e da capacida

de contributiva, refletindo políticas econômicas de 

governo. Por isso, não podem ser utilizadas como 

forma de atendimento ao interesse de grupos de 

operadores econômicos. 

3.1. 

4) A contribuição destinada ao INCRA desde 

sua concepção, caracteriza-se como contribuição 

especial de intervenção no domínio econômico, 

classificada doutrinariamente como contribuição 

especial atípica (CF/l967, CF/l969 e CF/l988 

- art. 149). 

5) O 1NCRA herdou as atribuições da supra 

no que diz respeito à promoção da reforma agrária 

e, em caráter supletivo, as medidas complementa

res de assistência técnica, financeira, educacional 

e sanitária, bem como outras de caráter adminis

trativo. 

6) A contribuição do INCRA tem finalida

de específica (elemento finalístico) constitucio
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nalmente determinada de promoção da reforma 

agrária e de colonização. visando atender aos prin

cipios da função social da propriedade e a diminui

ção das desigualdades regionais e sociais (art, 170. 

m e VII. da CF11988). 

3,2. 

7) A contribuição do INcRA não possui refe
ribilidade direta com o sujeito passivo. por isso se 

distingue das contribuições de interesse das cate

gorias profissionais e de categorias econõmicas, 

8) O produto da sua arrecadação destina-se 

especificamente aos programas e projetos vincu

lados à reforma agrária e suas atividades comple

mentares. Por isso. não se enquadram no gênero 

Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou 

Assistência Social), sendo relevante concluir ainda 

que: 

8.1) Esse entendimento (de que a contri 

buição se enquadra no gênero Seguridade Social) 

seria incongruente com o principio da universali

dade de cobertura e de atendimento, ao se admitir 

que essas atividades fossem dirigidas apenas aos 

trabalhadores rurais assentados com exclusão de 

todos os demais integrantes da sociedade; 

8.2) Partindo-se da pseudo-premissa de que 

o Incra integra a "Seguridade Social", não se com

preende por que não lhe é repassada parte do res

pectivo orçamento para a consecução desses obje

tivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/1988. 

9) O único ponto em comum entre o 

Funrural e o INcRA e, por conseguinte, entre as 

suas contribuições de custeio, residiu no fato de 

que o diploma legislativo que as fixou teve origem 

normativa comum, mas com finalidades totalmen

te diversas. 

3.3. 

10) a contribuição para o INcRA, decidi

damente, não tem a mesma natureza jurídica e a 

mesma destinação constitucional que a contribui

ção previdenciária sobre a folha de salários, insti

tuida pela Lei 7.78711989. 

Das conclusões resulta o entendimento de 

que a manutenção da jurisprudência que permi

te a compensação dos valores recolhidos a titulo 

de contribuição para o Incra com a contribuição 

sobre a folha de salários, nos termos do art. 66 da 

Lei 8.38311991, como pretende a empresa embar

gante, causará mais um incalculável "rombo" nos já 

combalidos cofres previdenciários, na medida em 

que deixará o INSS de arrecadar as contribuições 

que lhe são devidas, sem que essa autarquia tenha 

tido qualquer tipo de responsabilidade na hipótese 

em exame, 

Lembro, por oportuno. que através da Lei 

11.098/2005, as contribuições devidas a terceiros, 

recolhidas até então pelo INSS, passaram à União, 

por meio do Ministério da Previdência Social e da 

Secretaria da Receita Previdenciária, vindo poste

riormente a MP 258/2005 a atribuir sua arrecada

ção à Receita Federal do Brasil. 

Com a devida vênia dos Ministros que 

concluem em sentido diverso, ratifico, com essa 

complementação, o voto proferido na sessão de 

26/04/2006, negando provimento aos embargos 

de divergência. 

Fica, portanto, registrado nos fragmentos ora 

transcritos que, não obstante o EREsp 770451/SC tra

tassem especificamente da matéria da compensação, 

ensejou debate bem mais amplo, levando a Primeira 

Sessão do ST} a concluir que a contribuição destinada 

ao INcRA não foi revogada. 
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