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M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 

 

 
 

STF REAFIRMA A CONSTITUCIONALIDADE DA 
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE – AINDA NÃO 
APRECIADA A VALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO APÓS A EC N. 
33/2001 Data 24/05/2013 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (“STF”), em recente julgamento, declarou a 
constitucionalidade da Contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), matéria com repercussão geral reconhecida pela Corte. 

 

Ao julgar o Recurso Extraordinário 635.682, interposto pelo contribuinte contra acórdão 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o STF, por maioria de votos, acolheu o 
entendimento do Relator, Ministro Gilmar Mendes, de que o acórdão questionado está 
em consonância com a orientação da Corte, que já reconheceu a desnecessidade de 
edição de lei complementar para instituição da Contribuição ao Sebrae, bem como sua 
natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico. 

 

A empresa requeria o provimento do Recurso Extraordinário para desobriga-la do 
pagamento da Contribuição e para reconhecer seu direito à compensação dos valores 
recolhidos indevidamente. A linha argumentativa utilizada no recurso assim se resumiu: 
I) a contribuição não fora instituída por lei complementar, mas, por lei complementar, 
em desacordo com a Constituição Federal; II) a contribuição é de intervenção no 
domínio econômico, portanto, deveria ser cobrada apenas das categorias empresariais 
beneficiárias do tributo nas quais não se enquadra e II) seria inadequado o 
enquadramento da contribuição no artigo 240 da Constituição Federal, haja vista o 
Sebrae não ser parte das entidades do sistema sindical.  

 

Dessa forma, o referido recurso possuía como parâmetro de inconstitucionalidade as 
seguintes normas: artigo 146, inciso II, alínea “a”; artigo 195, parágrafo 4º combinado 
com o artigo 154, inciso I, todos da Constituição Federal.  

 

Diante disso, como o julgamento do STF limitou-se a analisar a constitucionalidade da 
criação da referida Contribuição, entendemos que ainda é cabível o questionamento da 
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constitucionalidade de tal tributo, agora, contudo, à luz da Ementa Constitucional nº 
33/2001 (“EC n. 33/01”).  

 

Isso porque, conforme definido pelo STF, tal exação possui natureza de contribuição de 
intervenção no domínio econômico, instituída com base no art. 149 da Constituição 
Federal. Entretanto, com o advento da EC n. 33/01, foi inserido nesse artigo o § 2º, III, 
alínea “a”, norma que estabelece que as contribuições de intervenção no domínio 
econômico somente poderão incidir sobre o faturamento, a receita bruta ou o valor da 
operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.  

 

Então, neste contexto, entendemos que, a partir de 2001, a Contribuição ao Sebrae, 
que incide sobre a folha de salários, passou a ser inconstitucional, em decorrência do 
disposto no artigo 149, §2º, III, a, da Constituição Federal, dada pela EC n. 33/01. 

 

Para reforçar nosso entendimento no sentido de que a questão ora julgada pelo STF 
difere da inconstitucionalidade superveniente Contribuição ao Sebrae após a EC n. 
33/01, aguarda julgamento pela Corte Suprema o RE 603.624, no qual foi reconhecida 
a Repercussão Geral dessa matéria, havendo, inclusive, parecer do Ministério Público 
Federal favorável à inconstitucionalidade da Contribuição após 2001. 

 

Assim, em conclusão, como a declaração de constitucionalidade feita pelo Supremo 
Tribunal Federal, neste momento, apenas atestou que a criação da Contribuição foi 
legítima, sugerimos o questionamento da exação nos moldes supra mencionados, para 
o que nosso escritório está à disposição. 
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