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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo nº

13864.000123/200979

Recurso nº

999.999 Voluntário

Acórdão nº

230201.478 – 3ª Câmara / 2ª Turma Ordinária

Sessão de

01 de dezembro de 2011

Matéria

Remuneração de Segurados.

Recorrente

NEW WORK STATION TELEMARKETING SERVICOS LTDA

Recorrida

DRJ  CAMPINAS SP
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2003
Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
A alegação de inconstitucionalidade formal de lei não pode ser objeto de
conhecimento por parte do administrador público. Enquanto não for
declarada inconstitucional pelo STF, ou examinado seu mérito no controle
difuso (efeito entre as partes) ou revogada por outra lei federal, a referida lei
estará em vigor e cabe à Administração Pública acatar suas disposições.
JUROS CALCULADOS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A cobrança de juros estava prevista em lei específica da Previdência Social,
art. 34 da Lei n ° 8.212/1991, desse modo foi correta a aplicação do índice
pela fiscalização federal. Para lançamentos posteriores à entrada em vigor da
Medida Provisória n º 449, convertida na Lei n º 11.941, aplicase o art. 35 da
Lei n º 8.212 com a nova redação.
No sentido da aplicabilidade da taxa Selic, o Plenário do 2º Conselho de
Contribuintes aprovou a Súmula de nº 3.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade foi negado
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o julgado.

Marco André Ramos Vieira  Presidente e Relator
Autenticado digitalmente em 13/12/2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA, Assinado digitalmente em 13/12/
2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA
Emitido em 16/12/2011 pelo Ministério da Fazenda
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Participaram do presente julgamento, os Conselheiros Marco André Ramos
Vieira (Presidente), Liege Lacroix Thomasi, Arlindo da Costa e Silva, Adriana Sato, Manoel
Coelho Arruda Júnior e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.
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Relatório
A presente NFLD tem por objeto as contribuições sociais destinadas ao
custeio da Seguridade Social, parcela a cargo da empresa, incluindo a relativa aos Terceiros,
cujos valores foram declarados em GFIP e ou constaram em folhas de pagamento, referente ao
período compreendido entre as competências junho de 2000 a outubro de 2003, fls. 84 a 88. O
presente lançamento é substitutivo ao anteriormente anulado por vício formal.
Não conformado com a notificação, foi apresentada defesa pela sociedade
empresária, fls. 101 a 114.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas
exarou a Decisão, que confirmou a procedência em parte do lançamento, fls. 264 a 270. Foi
alterado o lançamento em relação ao desconto dos segurados e ao enquadramento na alíquota
SAT, seguindo os valores apurados no lançamento primitivo que foi anulado por vício formal.
Não concordando com a decisão do órgão previdenciário, foi interposto
recurso, conforme fls. 257 a 314.
Em síntese, a recorrente em seu recurso alega o seguinte:
•
•
•
•
•
•
•

Não poderia a fiscalização utilizarse de elementos do lançamento anulado
por vício formal insanável;
O lançamento originário foi anulado por vício material;
O lançamento já foi atingido pela fluência do prazo decadencial;
Não foram considerados os recolhimentos efetuados pela recorrente;
A NFLD deveria ser julgada nula em face de sua iliquidez;
Os juros Selic são indevidos, sendo ilegal a cobrança;
É ilegal e inconstitucional a contribuição devida a Terceiros;
Não foram apresentadas contrarrazões pelo órgão fazendário.
É o relato suficiente.
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Voto
Conselheiro Marco André Ramos Vieira, Relator
O recurso foi interposto tempestivamente, pressuposto superado passo ao
exame das questões preliminares ao mérito.
O termo insanável significa que não podem ser corrigidos os erros naqueles
autos. Assim, somente em novos autos para superarse os vícios na formalização. Os elementos
contidos nos autos primitivos podem ser utilizados pela fiscalização, pois os erros não
ocorreram relativamente a tais elementos.
Ao contrário do afirmado pela recorrente, o lançamento originário não foi
anulado por vício material. O vício encontrado pela Receita Previdenciária teve natureza de
formal.
Conforme expressamente consignada no acórdão que anulou os lançamentos,
fls. 182 e seguintes, a natureza do vício é formal, nestas palavras: “a forma utilizada para
distribuir os lançamentos nessas três NFLD, não é comum e não esta prevista nas normas
reguladoras da atividade de lançamento.”. Além disso, houve incorreta apropriação de valores
relativamente às contribuições dos segurados empregados. O próprio acórdão conclui o
julgamento nestas palavras:
Do exposto, concluise que a presente NFLD não foi 
regularmente lavrada, uma vez que não atende à norma
veiculada pelo art 37, da Lei 8.212/91, bem assim ás que dela
derivam, ou seja, o lançamento apresenta diversos vícios
formais, uns sanáveis, outros, pelo contrário, insanáveis, que,
sobretudo, cerceiam o direito de defesa do contribuinte, motivo
esse suficiente para que se declare nulo o lançamento, sem
julgamento do mérito, nos termos do art 32, parágrafo único, da
Portaria MPS 520/04.

Reconhecendo que o lançamento anterior foi anulado por vício formal, o
termo a quo para contagem passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado por vício formal o crédito anteriormente constituído, na forma do art. 173, inciso II do
CTN.
A presente NFLD englobou os fatos geradores ocorridos entre junho de 2000
a outubro de 2003. A NFLD originária foi lavrada em novembro de 2003, conforme cópias às
fls. 182, portanto em período não abrangido pela decadência.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula
Vinculante de n º 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n º 8.212 de 1991, nestas palavras:
Súmula Vinculante nº 8“São inconstitucionais os parágrafo
único do artigo 5º do Decretolei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Autenticado digitalmente em 13/12/2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA, Assinado digitalmente em 13/12/
2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA
Emitido em 16/12/2011 pelo Ministério da Fazenda
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Conforme previsto no art. 103A da Constituição Federal a Súmula de n º 8
vincula toda a Administração Pública, devendo este Colegiado aplicála.
Art. 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou
por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

Uma vez não sendo mais possível a aplicação do art. 45 da Lei n º 8.212, há
que serem observadas as regras previstas no CTN.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação,
assim devem, em regra, observar o disposto no art. 150, parágrafo 4o do CTN. Havendo, então
o pagamento antecipado, observarseá a extinção prevista no art. 156, inciso VII do CTN.
Entretanto, se não houver o pagamento antecipado não se aplica o disposto no art. 156, inciso
VII do CTN, devendo assim ser observado o disposto no art. 173, inciso I do CTN; havendo a
necessidade de lançamento de ofício substitutivo, conforme previsto no art. 149, inciso V do
CTN. Nessa hipótese, caso não haja o lançamento, o crédito tributário será extinto em função
do previsto no art. 156, inciso V do CTN. Caso tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação não
será observado o disposto no art. 150, parágrafo 4o do CTN, sendo aplicado necessariamente o
disposto no art. 173, inciso I, independentemente de ter havido o pagamento antecipado.
Entretanto na hipótese de o lançamento ser anulado por vício formal, há que
se observar o disposto no art. 173, inciso II do CTN. Assim, o lançamento substitutivo, ora em
julgamento, foi constituído no prazo de cinco anos após anulação do lançamento anterior.
Portanto, ao contrário do afirmado pela recorrente não houve a fluência do prazo decadencial.
Quanto ao argumento de que não houve consideração dos valores recolhidos
pela recorrente, esse argumento já foi devidamente enfrentado pela decisão de primeira
instância.
Conforme expressamente consignado na decisão a quo. O recolhimento total
constatado pela Fiscalização foi de R$ 494.581,83, consoante Relatório de Documentos
Apresentados (RDA). Este valor é inferior aos R$ 628.351,70 reconhecidos nas Guias de
Recolhimento Registradas (GRR) constantes nos lançamentos anulados. Todavia, algumas
competências exigidas nos lançamentos anteriores não constam nos lançamentos em
julgamento. As competências 11/2000, 12/2000, 01/2001, 06/2001, 02/2003 e 05/2003 não são
mais objeto de exação. Excluindose os recolhimentos nestas competências do GRR, verifica
se que os recolhimentos reconhecidos totalizam R$ 411.032,16. Logo, há mais recolhimentos
considerados nas autuações em julgamento do que nos lançamentos anulados. Pois bem, dos
R$ 494.581,83 recolhidos, R$ 13.687,94 referemse a acréscimos moratórios e, por
conseguinte, R$ 480.893,89 são tributos recolhidos. O Discriminativo Analítico do Debito
(DAD) trata das contribuições exigidas, ou seja, das competências em que os valores
recolhidos não foram suficientes para quitar a divida fiscal. Caso as contribuições pagas quitem
a divida fiscal, nada aparecerá no DAD. Com isso existe a possibilidade de que contribuições
recolhidas constantes no RDA não apareçam no DAD. Dai a importância do Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), o qual informa como ocorreram as
Autenticado digitalmente em 13/12/2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA, Assinado digitalmente em 13/12/
2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA
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apropriações. A tabela às fls. 268, verso, indica quais os recolhimentos que aparecem no DAD,
totalizando R$ 186.115,48, e quais não aparecem (R$ 294.780,43) porque a contribuição
devida foi integralmente paga. Os créditos aproveitados, portanto, totalizam R$ 480.895,91,
que é justamente o valor total dos tributos recolhidos.
Pelo exposto não há que se falar em iliquidez do lançamento; tendo a decisão
de primeira instância apreciado corretamente os fatos e o direito.
Todos os valores recolhidos pelo sujeito passivo já foram considerados
quando da apuração da presente NFLD, fls. 24 a 36. Mesmo considerando os recolhimentos,
esses não foram suficiente para cobrir o débito junto ao órgão fazendário. O presente
lançamento resulta justamente de tais diferenças. O recorrente não provou que guias recolhidas
não foram consideradas pela Auditoria Fiscal.
A cobrança de juros estava prevista em lei específica da Previdência Social,
art. 34 da Lei n ° 8.212/1991, abaixo transcrito, desse modo foi correta a aplicação do índice
pela fiscalização federal:
Art.34. As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de CustódiaSELIC, a que se
refere o art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Artigo restabelecido, com nova redação
dada e parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.528, de
10/12/97)
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos
aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições
corresponderá a um por cento.

Nesse sentido já se posicionou o STJ no Recurso Especial n ° 475904,
publicado no DJ em 12/05/2003, cujo relator foi o Min. José Delgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. VALIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ.
COBRANÇA DE JUROS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. A
averiguação do cumprimento dos requisitos essenciais de
validade da CDA importa o revolvimento de matéria probatória,
situação inadmissível em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 07/STJ. No caso de execução de dívida fiscal, os juros
possuem a função de compensar o Estado pelo tributo não
recebido tempestivamente. Os juros incidentes pela Taxa SELIC
estão previstos em lei. São aplicáveis legalmente, portanto. Não
há confronto com o art. 161, § 1º, do CTN. A aplicação de tal
Taxa já está consagrada por esta Corte, e é devida a partir da
sua instituição, isto é, 1º/01/1996. (REsp 439256/MG). Recurso
especial parcialmente conhecido, e na parte conhecida,
desprovido.

Para lançamentos realizados após a entrada em vigor da Medida Provisória nº
449, convertida na Lei n º 11.941, aplicamse os juros moratórios na forma do art. 35 da Lei n º
8.212 com a nova redação.
Autenticado digitalmente em 13/12/2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA, Assinado digitalmente em 13/12/
2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA
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Quanto à inconstitucionalidade apontada pela recorrente, não cabe tal análise
na esfera administrativa. Não é de competência da autoridade administrativa a recusa ao
cumprimento de norma supostamente inconstitucional.
Toda lei presumese constitucional e, até que seja declarada sua
inconstitucionalidade pelo órgão competente do Poder Judiciário para tal declaração ou exame
da matéria, deve o agente público, como executor da lei, respeitála.
A alegação de inconstitucionalidade formal de lei não pode ser objeto de
conhecimento por parte do administrador público. Enquanto não for declarada inconstitucional
pelo STF, ou examinado seu mérito no controle difuso (efeito entre as partes) ou revogada por
outra lei federal, a referida lei estará em vigor e cabe à Administração Pública acatar suas
disposições.
De acordo com a Súmula n ° 2 aprovada pelo Conselho Pleno do 2º Conselho
de Contribuintes não pode ser declarada a inconstitucionalidade de norma pela Administração.
Súmula N ° 2
O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação
tributária.

No sentido da aplicabilidade da taxa Selic, o Plenário do 2º Conselho de
Contribuintes aprovou a Súmula de n 3, nestas palavras:
Súmula N º 3
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para
com a União decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – Selic para títulos federais

As prestadoras de serviços são obrigadas ao recolhimento das contribuições
devidas ao Sesc e ao Senac, conforme fundamentos legais às fls. 37 e 38.
Em relação às contribuições destinadas ao Sebrae as mesmas são devidas
estando perfeitamente compatíveis com o ordenamento jurídico vigente, não sendo necessária
lei complementar para sua instituição. Apenas para ilustrar, segue ementa do entendimento
firmado pelo TRF da 4ª Região:
Tributário – Contribuição ao Sebrae – Exigibilidade. 1. O
adicional destinado ao Sebrae (Lei nº 8.029/90, na redação dada
pela Lei nº 8.154/90) constitui simples majoração das alíquotas
previstas no DecretoLei nº 2.318/86 (Senai, Senac, Sesi e Sesc),
prescindível, portanto, sua instituição por lei complementar. 2.
Prevê a Magna Carta tratamento mais favorável às micro e
pequenas empresas para que seja promovido o progresso
nacional. Para tanto submete à exação pessoas jurídicas que não
tenham relação direta com o incentivo. 3. Precedente da 1ª
Seção desta Corte (EIAC n 2000.04.01.1069909).

Autenticado digitalmente em 13/12/2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA, Assinado digitalmente em 13/12/
2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA
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ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes autos entre as partes acima
indicadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Porto
Alegre, 17 de junho de 2003. (TRF 4ª R – 2ª T – Ac. nº
2001.70.07.0020183 – Rel. Dirceu de Almeida Soares – DJ
9.7.2003 – p. 274)

Na mesma linha é o pensamento do STJ, conforme ementa do Agravo
Regimental no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento de n ° 840946 / RS, publicado
no Diário da Justiça em 29 de agosto de 2007:
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÕES AO SESC, AO SEBRAE E
AO SENAC RECOLHIDAS PELAS PRESTADORAS DE
SERVIÇO – PRECEDENTES.
1. A jurisprudência renovada e dominante da Primeira Seção e
da Primeira e da Segunda Turma desta Corte se pacificou no
sentido de reconhecer a legitimidade da cobrança das
contribuições sociais do SESC e SENAC para as empresas
prestadoras de serviços.
2. Esta Corte tem entendido também que, sendo a contribuição
ao SEBRAE mero adicional sobre as destinadas ao
SESC/SENAC, devem recolher aquela contribuição todas as
empresas que são contribuintes destas.
3. Agravo regimental improvido.

Desse modo, não procede o argumento da recorrente de que as contribuições
destinadas ao SEBRAE somente podem ser exigidas de microempresas e de empresas de
pequeno porte.
Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n ° 518.082,
publicado no Diário da Justiça em 17 de junho de 2005, cuja ementa é abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8º, § 3º. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de
14.5.2003. CF, art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4º. I.
 Embargos de declaração opostos à decisão singular do
Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. II.  As
contribuições do art. 149, CF contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias
profissionais ou econômicas posto estarem sujeitas à lei
complementar do art. 146, III, CF, isso não quer dizer que
deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição
social do art. 195, § 4º, CF, decorrente de "outras fontes", é que,
para a sua instituição, será observada a técnica da competência
residual da União: CF, art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195,
§ 4º. A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que a
lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base
Autenticado digitalmente em 13/12/2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA, Assinado digitalmente em 13/12/
2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA
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imponível e contribuintes: CF, art. 146, III, a. Precedentes: RE
138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE
146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. III.  A
contribuição do SEBRAE Lei 8.029/90, art. 8º, § 3º, redação das
Leis 8.154/90 e 10.668/2003 é contribuição de intervenção no
domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como
adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais relativas
às entidades de que trata o art. 1º do DL 2.318/86, SESI, SENAI,
SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do
SEBRAE no rol do art. 240, CF. IV.  Constitucionalidade da
contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do § 3º
do art. 8º da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003. V.  Embargos de declaração convertidos em
agravo regimental. Não provimento desse.

A cobrança das contribuições destinadas ao INCRA está prevista em lei,
conforme fundamentação legal, estando perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico
vigente.
Quanto às empresas urbanas terem que recolher contribuição destinada ao
INCRA, não há óbice normativo para tal exação. Nesse sentido é o entendimento do STF,
conforme ementa no Agravo Regimental do Recuso Extraordinário de n ° 211.190, publicado
no Diário da Justiça em 29 de novembro de 2002:
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A
FINANCIAR O FUNRURAL. VIOLAÇÃO DO PRECEITO
INSCRITO NO ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. A norma do artigo 195, caput,
da Constituição Federal, preceitua que 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, sem
expender qualquer consideração acerca da exigibilidade de
empresa urbana da contribuição social destinada a financiar o
FUNRURAL. Precedentes. Agravo regimental não provido.

No mesmo sentido é o entendimento da 1ª Seção do STJ no julgamento do
Recurso Especial n 977.058
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE
0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E
8.213/91. LEGITIMIDADE.
1. A exegese PósPositivista, imposta pelo atual estágio da
ciência jurídica, impõe na análise da legislação
infraconstitucional o crivo da principiologia da Carta Maior,
que lhe revela a denominada “vontade constitucional”, cunhada
por Konrad Hesse na justificativa da força normativa da
Constituição. 2. Sob esse ângulo, assume relevo a colocação
topográfica da matéria constitucional no afã de aferir a que
vetor principiológico pertence, para que, observando o princípio
maior, a partir dele, transitar pelos princípios específicos, até o
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alcance da norma infraconstitucional. 3. A Política Agrária
encartase na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) por isso
que a exação que lhe custeia tem inequívoca natureza de
Contribuição de Intervenção Estatal no Domínio Econômico,
coexistente com a Ordem Social, onde se insere a Seguridade
Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o mesmo
nomen juris. 4. A hermenêutica, que fornece os critérios ora
eleitos, revela que a contribuição para o Incra e a Contribuição
para a Seguridade Social são amazonicamente distintas, e a
fortiori , infungíveis para fins de compensação tributária. 5. A
natureza tributária das contribuições sobre as quais gravita o
thema iudicandum , impõe ao aplicador da lei a obediência aos
cânones constitucionais e complementares atinentes ao sistema
tributário. 6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica
que não há tributo sem lei que o institua, bem como não há
exclusão tributária sem obediência à legalidade (art. 150, I da
CF/1988 c.c art. 97 do CTN). 7. A evolução histórica legislativa
das contribuições rurais denota que o Funrural (Prorural) fez as
vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neoliberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade
genérica entre os mais diversos segmentos da atividade
econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89. 8. Diversamente, sob o pálio da interpretação
histórica, restou hígida a contribuição para o Incra cujo
desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução,
constante do teor do voto, que: (a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a
parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural só foi
extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação
dos regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2%
(zero vírgula dois por cento) – destinada ao Incra – não foi
extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como
vinha sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte. 10.
Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a
adoção da revogação tácita por incompatibilidade, porquanto
distintas as razões que ditaram as exações sub judice, ressoa
inequívoca a conclusão de que resta hígida a contribuição para
o Incra. 11. Interpretação que se coaduna não só com a
literalidade e a história da exação, como também converge para
a aplicação axiológica do Direito no caso concreto, viabilizando
as promessas constitucionais pétreas e que distinguem o ideário
da nossa nação, qual o de constituir uma sociedade justa e
solidária, com erradicação das desigualdadesregionais. 12.
Recursos especiais do Incra e do INSS providos.

CONCLUSÃO:
Pelo exposto voto por CONHECER do recurso voluntário, para no mérito
NEGARLHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeira instância.
É o voto.

Marco André Ramos Vieira
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