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II). Portanto, o interesse das entidades às quais se destinam os recursos arrecadados é meramente 
econômico, e não jurídico, o que afasta a sua legitimidade para figurar no pólo passivo de ações em que as 
contribuições sejam questionadas 2. A obrigação tributária é ex lege e o lançamento, atividade 
administrativa plenamente vinculada e obrigatória (art. 142 do CTN), do que decorre o justo receio do 
contribuinte de que o tributo lhe seja exigido pela autoridade fiscal. Portanto, admite-se a impetração de 
mandado de segurança preventivo para questionar a exigência tributária, inclusive com pedido incidental de 
declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos, desde que este não seja o único 
pedido formulado na inicial. 3. "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do 
direito à compensação tributária" (Enunciado nº 213 da Súmula do STJ). Nesses casos, ou o mandado de 
segurança se reportará a compensação anteriormente efetuada e se voltará contra ato do Fisco que tenha 
negado ao contribuinte direito líquido e certo previsto em lei, ou terá, inclusive, feição preventiva, visando a 
resguardar direito líquido e certo a compensação a ser futuramente efetuada. 4. Somente se exigirá prova 
pré-constituída quanto à liquidez e certeza dos créditos relativos tributos indevidamente recolhidos quando 
a impetração envolver o exame dos elementos fáticos da compensação, e não apenas dos elementos 
jurídicos. 5.Ocorrência da prescrição da pretensão de restituição do tributo recolhido antes de 22/06/2010, 
por se tratar de ação ajuizada em 22/06/2005, depois ou antes, portanto, da entrada em v igor da LC 
118/2005. 6. A contribuição atualmente destinada ao INCRA foi instituída pela Lei nº 2.613/55 e 
expressamente mantida pelo Decreto-lei nº 1.146/70. A Lei nº 7.787/89 extinguiu expressamente apenas o 
adicional de 2,4% relativo à Contribuição para o PRORURAL; ante o silêncio da lei, tem-se que o adicional de 
0,2% relativo à Contribuição para o INCRA continuou a existir. 7. A Contribuição para o INCRA (i) foi 
recepcionada pela CRFB/88 como contribuição de intervenção no domínio econômico (mediante f omento do 
desenvolvimento dos pequenos produtores rurais, a partir da implementação da política de reforma agrária, 
e de ações de apoio aos assentados) e, portanto, tem como fundamento de validade o art. 149 da CRFB/88 
e (ii) continuou a existir após a Lei nº 8.212/91, que disciplinou exaustivamente apenas as contribuições 
para a Previdência Social previstas no art. 195 da CRFB/88. 8. A referibilidade da CIDE não precisa ser 
direta. Precedente do STF. 9. Não há qualquer inconstitucionalidade na exigência da  Contribuição para o 
INCRA dos empregadores urbanos (além dos rurais), os quais tem maior capacidade para financiar as 
políticas de fixação do homem na terra, que interessam a toda a sociedade. 10. Todavia, após a EC nº 
33/01 introduzir no art. 149 da CRFB/88 § 2º, III, a), deixou de ser possível a exigência de qualquer CIDE 
sobre a folha de salários. Assim como todas as regras de competência tributárias previstas na CRFB/88, a 
norma prevê rol taxativo de hipóteses de incidência. 11. Por haver, no caso, não-recepção de normas pré-
constitucionais, e não declaração de inconstitucionalidade de normas posteriores à CRFB/88, não há 
necessidade de observância do art. 97 da CRFB/88. Precedentes do STF. 12. Não existe conceito legal de 
salário. Na linha das decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a jurisprudência do STJ firmou-se no 
sentido de que o termo engloba a remuneração paga ao empregado em decorrência do trabalho realizado. 
13 Para efeito de incidência das contribuições do empregador, não deve haver qualquer diferenciação entre 
contribuições previdenciárias ou destinadas a terceiros, posto que não é possível a coexistência de duas 
interpretações distintas, para fins tributários, em relação aos mesmos termos salários e remuneração, que 
constituem as bases de cálculos desses tributos. 14. As contribuições previdenciárias e as contribuições 
destinadas a terceiros incidem sobre o a parcela do 13º salário referente ao aviso prévio indenizado e os 
valores de salário-educação destinados à FNDE. 15. Apelação da União, remessa necessária e apelação da 
Impetrante a que se dá parcial provimento.” 

Antes do recurso extraordinário, foi dado provimento aos embargos de declaração opostos pela 
impetrante (fls. 119/132 e 183/189). Confira-se: 

 “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. 
CONCEITO DE SALÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO. 
ERROM MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DA 
VERBA RECEBIDA POR SERVIDORES E CELETISTAS. ERRO MATERIAL. 1 - No que diz respeito à incidência 
de contribuição previdenciária incidente sobre o aviso prévio indenizado, a União Federal limitou-se a 
sustentar que a verba possui natureza remuneratória, sem, contudo, apontar qualquer vício de omissão, 
contradição ou obscuridade. No ponto, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 2 - O acórdão 
embargado incorreu obscuridade ao consignar a incidência da contribuição previdenciária e das 
contribuições destinadas a terceiros sobre "a parcela do décimo terceiro correspondente ao aviso prévio 
indenizado e sobre os valores de salário-educação destinados ao FNDE". 3 - A fundamentação do voto 
condutor do acórdão embargado evidencia que o entendimento adotado foi o de que quanto à incidência de 
contribuições sociais sobre determinadas rubricas pagas aos empregados da Impetrante não deve haver 
diferenciação entre a contribuição previdenciária patronal, as cont ribuições destinadas a terceiros e a 
contribuição para o salário-educação, pois todas elas têm como base de cálculo a remuneração. 4 - Assim, o 
correto seria o acórdão embargado ter consignado: (i) a não incidência da contribuição previdenciária 
patronal, das contribuições destinadas a terceiros e da contribuição ao salário educação sobre as verbas 
pagas nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado doente ou acidentado, terço constitucional 
de férias; e (ii) a incidência das referidas contribuições sobre os valores pagos aos empregados da parcela 


