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RESUMO 

O presente trabalho tem como enfoque a busca pela exposição da divergência existente quanto 

à classificação do rol de base de cálculo estabelecida no art. 149, §2º, III, da Constituição 

Federal. Para tanto, inseriu-se uma breve introdução, explanando a importâncias dos tributos e 

às suas classificações, além de, após, uma breve reflexão e exposição acerca da divergência 

jurisprudencial, especialmente com base em julgados proferidos pelo Supremo Tribunal 

Federal. Nesse diapasão, tentou-se realizar uma breve reflexão sobre a natureza do 

mencionado rol, tendo por base, inclusive, uma possível virada de entendimento em futuro 

julgamento pela Suprema Corte. 

Palavras-Chave: Rol, base de cálculo, natureza, Supremo Tribunal Federal. 

 

ABSTRACT 

The present work focuses on the search for the exposure of the existing divergence as to the 

classification of the calculation basis roll established in article 149, §2, III of the Federal 

Constitution. For this purpose, a brief introduction was inserted, explaining the importance of 

taxes and their classifications, in addition to a brief reflection and exposure about the 

divergence in jurisprudence, especially based on judgements rendered by the Federal Supreme 

Court. In this diapason, a brief reflection on the nature of the aforementioned list was 

attempted, based on a possible turn of understanding in a future judgment by the Supreme 

Court. 

Keywords: Roll, calculation basis, nature, Federal Supreme Court. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os tributos, decorrentes do chamado “Poder Extroverso” do Estado, são importantes 

instrumento para angariar recursos, com objetivos variados, seja para o sustento da própria 

máquina estatal e de suas atividades (caráter fiscal), seja para intervir e fomentar determinado 
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setor econômico (função extrafiscal), ou, até mesmo, para distribuir tais recursos financeiros a 

entidades diversas do ente instituidor (parafiscalidade). 

O Código Tributário Nacional aduz a uma classificação tripartite dos tributos – 

impostos, taxas e contribuições de melhoria –, ao passo que a Constituição Federal chegou 

trazendo um conceito moderno, mais consentâneo com a doutrina, vale dizer, acerca da 

classificação quinquipartite – impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições 

sociais e empréstimos compulsórios. 

Tais classificações são de suma importância para diferenciar cada espécie tributária, 

especialmente diante de similaridades que, caso não distintas, podem gerar confusão na hora 

da cobrança e uma possibilidade de configuração de “bis in idem” e “bitributação”, o que, 

salvo disposição em contrário da própria Carta Magna, são vedados pelo Sistema Tributário 

Nacional. 

 

2 A DIVERGÊNCIA EXISTENTE NA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES 

PARAFISCAIS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS 

 

Passada essa introdução classificatória, as contribuições sociais, diante, muitas vezes, 

de seu caráter Parafiscal, constituem relevante instrumento de financiamento de estruturas 

basilares, como a Seguridade Social. 

Importante consignar que as chamadas “Contribuições Sociais” são subespécies dos 

tributos denominadas “Contribuições especiais”. De acordo com Ricardo Alexandre (2020, p. 

88), o art. 149 da Constituição Federal: 

  

[...] previu a possibilidade de a União instituir três espécies de contribuições, quais 

sejam: a) as contribuições sociais; b) as contribuições de intervenção no domínio 

econômico (CIDE); c) as contribuições de interesse de categorias profissionais ou 

econômicas (contribuições corporativas).  

 

Cabe realçar, ainda, que há doutrinadores que admitem a existência de uma quarta 

subespécie – a Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) –, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, prevista no art. 149-A da Carta Magna. Contudo, tal 

classificação não é pacífica. 

No tocante às contribuições sociais, destaca-se que estas se subdividem da seguinte 

forma: a) Contribuições destinadas à Seguridade Social; b) Outras Contribuições Sociais; c) 

Contribuições Sociais Gerais. 
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As chamadas “Contribuições Parafiscais” se encontram previstas dentro das chamadas 

“Contribuições Sociais Gerais”, as quais possuem por pressuposto o financiamento ou custeio 

de áreas de atuação da União, a exemplo da educação. É nesse enfoque que se permite a 

transferência dos valores arrecadados a instituições sociais como o SEBRAE, SESC, SENAC, 

SENAI, SENAR, SEST, SENAT e SECOOP. 

Nesse diapasão, relevante consignar que o termo “Parafiscal” se refere ao fato de que a 

arrecadação é destinada a outras entidades, não ficando nos cofres da entidades arrecadadora 

(União). Distingue-se, assim, dos termos “Fiscal” – meio de obtenção de recursos – e 

“Extrafiscal” – instrumento de intervenção em determinado setor. 

No tocante à base de cálculo, a Emenda Constitucional nº 33/2001 realizou importante 

alteração no texto constitucional – especialmente na alínea “a”, do inciso III, do parágrafo 2º, 

do art. 149 - ao fixar que as Contribuições Sociais e de Intervenção no Domínio Econômico 

poderão ter alíquotas “ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da 

operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro”. 

Diante do referido elenco de hipóteses de bases de cálculo, surgiram dúvidas sobre se 

o presente rol se consubstancia como sendo taxativo ou exemplificativo. Isto, pois, a União 

vem aplicando, por exemplo, a incidência das mencionadas Contribuições Parafiscais sobre a 

Folha de Salários de empresas, o que, para alguns, se configura como sendo uma afronta ao 

rol disposto na Carta Magna, ao passo que, para outros, não, vez que a sua natureza é 

meramente exemplificativa. 

Para os que entendem que o rol é meramente exemplificativo, há um destaque 

importante a uma palavra contida no bojo da alínea supramencionada, qual seja, “poderão”. 

Ora, tendo por base que a referida expressão estabelece uma faculdade, não se poderia 

interpretar de outra forma, pois geraria a possibilidade de ir de encontro ao próprio significado 

da palavra. Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento do 

Agravo de Instrumento nº 5008417-65.2019.4.03.0000, de relatoria do Desembargador Luiz 

Alberto de Souza Ribeiro, consignou que: 

 

A alteração redacional, Emenda 33/2001, não importa em conclusão no sentido da 

invalidade das contribuições anteriormente criadas com base na redação original do 

dispositivo constitucional, e a interpretação de seu enunciado normativo há de 

realizar-se no contexto sistemático constitucional, nesse contexto não se podendo 

apreender que o termo "poderão" deve ter o significado linguístico de "deverão", 

mas sim que expressa a admissibilidade de novas contribuições sociais sobre tais 

bases de cálculo, para o fim de que não conflitem com a regra proibitiva do artigo 

195, § 4º c/c/ artigo 154, I, da Lei Maior. 
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Essa intelecção também se fundamenta na ideia base que permeia a exposição de 

motivos da referida Emenda Constitucional, de onde se extrai a intenção de estabelecer uma 

forma de tributação dos combustíveis (petróleo e seus derivados e gás natural), pelo que não 

se afigura adequada a interpretação que busca apropriar ao dispositivo invocado o sentido de 

instituir limitação às hipóteses de base de cálculo possíveis para contribuições sociais e de 

intervenção no domínio econômico. 

Ademais, o art. 240 da Carta Constitucional de 1988 recepcionou expressamente as 

contribuições sociais do chamado “sistema S” – Contribuições Parafiscais -, tendo a Folha de 

Salários como Base de Cálculo, não tendo sido revogado e nem modificado pela Emenda 

Constitucional nº 33/2001. Eis os seus termos: 

 

Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições 

compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades 

privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 

 

Cabe ressaltar que a mesma ressalva pode ser feita com relação ao salário educação, 

cujo suporte constitucional se contra previsto no parágrafo 5º, do art. 212, da Constituição 

Federal, o qual remete à Lei Ordinária a sua instituição, sem, no entanto, realizar qualquer 

ressalva.  

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Lei nº 9.424/1996, a qual 

utiliza o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados 

empregados como base de cálculo da exação, editou a Súmula nº 732, a qual possui o seguinte 

teor: "É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 

1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996". 

Na esteira dos argumentos expostos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região vem 

entendendo que o rol inserto no art. 149, parágrafo 2.º, III, "a" e "b", da CF/88 é meramente 

exemplificativo, vez que o verbo "poderão" ali utilizado e a própria teleologia dessa espécie 

de contribuição, cuja finalidade interventiva no domínio econômico não se coaduna com a 

previsão de taxatividade da forma como a intervenção se daria em relação ao seus efeitos 

financeiros, leva à conclusão de que não há empecilho à adoção da "folha de salários" como 

base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico. 

Nesse diapasão, cabível destacar o seguinte acórdão do mencionado Tribunal: 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO - CIDE. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. 
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COMPATIBILIDADE. ART. 149 DA CF/88. ROL MERAMENTE 

EXEMPLIFICATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.  

1. Apelação interposta por PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. contra sentença 

proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Ceará que, nos autos do mandado de 

segurança de origem, denegou a ordem que objetivava a suspensão da exigibilidade 

das contribuições para o SEBRAE - APEX - ABDI, por revogação da base de 

cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico/CIDE sobre a folha 

de salários pela EC nº 33/2001.  

2. Com efeito, consoante o art. 149, parágrafo 2º, III, da Constituição Federal de 

1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 33/2001, o rol elencado - referente às 

alíquotas das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico - é 

meramente exemplificativo, inexistindo óbice à adoção da "folha de salários" como 

base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico.  

3. Demais disso, o paradigma levantado pela apelante diz respeito à análise da 

constitucionalidade do art. 7º da Lei nº 10.865/2004, que instituiu o PIS/PASEP 

importação e a COFINS importação, pela Suprema Corte, no RE nº 559.937, 

desconsiderando que a legislação tributária já utilizava o conceito técnico de base de 

cálculo (valor aduaneiro). Assim, o Egrégio STF não firmou entendimento extensivo 

às outras exações, de forma que não diz respeito aos tributos discutidos no presente 

feito. 

4. Apelação não provida. (PROCESSO: 08068389820174058100, AC - Apelação 

Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA 

FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 08/04/2019, PUBLICAÇÃO:) 

 

Em reforço do entendimento ora esgrimido, importa consignar que o STF, no 

julgamento do RE 396.266/SC, afirmou a constitucionalidade da contribuição do SEBRAE, 

reconhecendo, ainda, a adequação à CRFB/88 da nova redação do § 3º, do art. 8º, da Lei 

8.029/90, dada pelas Leis 8.154/90 e 10.668/2003, isso já na vigência da EC 33/2001. Eis os 

seus termos: 

 

EMENTA: 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. C.F., 

art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4º. I. - As contribuições do art. 149, C.F. 

- 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, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei 

complementar. A contribuição social do art. 195, § 4º, C.F., decorrente de "outras 

fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência 

residual da União: C.F., 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 imponível e contribuintes: C.F., 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. II. - 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 D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, 

portanto, a contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. - 

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. IV. 

- R.E. conhecido, mas improvido. 

(RE 396266, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 

26/11/2003, DJ 27-02-2004 PP-00025 EMENT VOL-02141-07 PP-01422)   
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Cabe ressaltar, ainda, que a Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 325, no âmbito 

do RE nº 603.624/SC, com Repercussão Geral sobre o julgado, firmou o entendimento de que 

“As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 

8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. 

Em análise ao voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, é possível verificar 

que foi levado em conta a natureza exemplificativa do rol previsto no art. 149, §2º, III, da 

Carta Magna, razão pela qual as contribuições ao SEBRAE, à APEX e à ABDI foram 

recepcionadas pela Emenda Constitucional nº 33/2001 – as quais incidem sobre a folha de 

salários. 

Segue destaque do mencionado voto: 

 

(...) Com todas as vênias à eminente Ministra Relatora, ROSA WEBER, entendo 

que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição 

Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis 

de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio 

econômico. A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal 

aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 

4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus 

derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as 

contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não 

esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, 

o elenco não é taxativo. Explico. A contribuição destinada ao SEBRAE foi instituída 

pelo art. 8º da Lei 8.029/1990, com a redação que lhe conferiu a Lei 8.154/1990. 

Essa norma criou um adicional às alíquotas das contribuições sociais incidentes 

sobre a folha de pagamento relativas às entidades mencionadas no art. 1° do 

Decreto-Lei 2.318/1986, quais sejam, SESI, SENAI, SESC, SENAC. (...)  

Ressalto que o RE 559.937, Relator p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, apresentado 

em diversas manifestações, não pode ser apontado como precedente de sustentação 

desse entendimento, pois revela posicionamento individual do voto condutor da 

eminente Ministra ELLEN GRACIE, que, ao analisar, naquela oportunidade, a 

legislação que instituiu contribuições sociais para o PIS e a COFINS (Lei 

10.865/2004), preconizou que a base de cálculo a ser considerada por aquelas 

contribuições não poderia destoar do conceito técnico de valor aduaneiro, referido 

no § 2º do art. 149 da Constituição Federal pela EC 33/2001 (...) 

Entretanto, essa fundamentação da eminente Ministra relatora, a respeito das 

implicações genéricas da EC 33/2001, por mais respeitável que seja, não foi 

expressamente endossada pelos demais Ministros, para os quais bastou a 

identificação de que a inclusão do ICMS no total a ser tributado nas operações de 

importação implicaria extrapolação das fronteiras do termo valor aduaneiro. 

Entendo, portanto, não existir nenhum precedente desta CORTE a subscrever a tese 

alegada pelos recorrentes. Pelo contrário, parece-me que o acréscimo realizado pela 

EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma 

delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e 

qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 

Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura 

maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do 

processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi 

motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos 

para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e 
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biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até 

dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00) . 

Esse desiderato foi inequivocamente enfatizado pelo então Ministro da Fazenda, 

Pedro Malan, na Exposição de Motivos 509, de 27 de julho de 2000, apresentada 

pelo Presidente da República ao Congresso Nacional juntamente com a respectiva 

proposta de emenda constitucional. (...) 

O que emerge de mais relevante dos excertos reproduzidos acima é a percepção de 

que a proposta que resultou na EC 33/2001 sempre ambicionou expandir os limites 

possíveis para a tributação das atividades de comercialização ou importação de 

petróleo e seus derivados, de gás natural e de álcool carburante. As alterações 

promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a 

respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo 

escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações 

destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o 

emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão 

significativo na hipótese. 

Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as 

bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma 

concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a 

seguridade social. O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as 

materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e 

contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições 

incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a 

disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em 

geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de 

salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas 

mera exemplificação. No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a 

tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular 

um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas 

como a apresentada neste recurso extraordinário. Não tenho dúvidas de que a EC 

33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual 

redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não 

exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas 

pela EC 33/2001. 

 

Com base nesse entendimento, resultante na fixação da tese prevista no Tema nº 325, 

espera-se que o STF se pronuncie na mesma linha, quando for realizar o julgamento do RE nº 

630.898, na apreciação do Tema nº 495, o qual possui o seguinte teor: “Referibilidade e 

natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional nº 

33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.”. 

Por outro lado, a Ministra Rosa Weber (BRASIL, 2020, online), vencida no referido 

julgamento, apresentou tese diversa, qual seja, a de taxatividade do referido rol. Segundo a 

Relatora, trata-se de “efetiva delimitação de estatura constitucional das bases materiais de 

incidência das contribuições interventivas e sociais gerais”. 

Ademais, ressaltou que a própria Corte máxima, no julgamento do RE nº 559.937, 

reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), do PIS/Pasep e da COFINS na base de cálculo dessas mesmas contribuições 

sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços, sob o pálio de que a regra 
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extrapolava a base de cálculo prevista no art. 149 da Carta Magna. Nesse diapasão, segundo a 

Ministra, tal argumento confirma a natureza taxativa do rol.  

Outrossim, afirmou que o advento da Emenda Constitucional firma uma “nova ordem 

tributária” sobre o tema alterado, de modo que a Emenda Constitucional nº 33/2001, ao 

utilizar a expressão “poderão”, não valida as contribuições anteriormente instituídas, sob pena 

de possibilitar a convivência de espécies tributárias idênticas sob regimes tributários diversos, 

sob um só comando constitucional, o que afrontaria toda a estrutura normativa tributária. 

Como visto, o Ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do julgamento do RE nº 

603.624/SC deixou assente que não iria aplicar eventual entendimento fixado quando do 

julgamento do RE nº 559.937/RS, sob o prisma de que não havia vinculação para tanto, 

apenas tendo sido estabelecido por uma posição individual do Ministro Relação para Acórdão 

Dias Toffoli. Por outro lado, a Ministra Rosa Weber, em sua fundamentação, levou em conta 

o referido acórdão. 

Em análise ao voto do Ministro Dias Toffoli, no julgamento do RE nº 559.937/RS, é 

possível verificar que o mesmo tomou como base o fato de que o art. 149, §2º, III, traz um rol 

taxativo, na medida em que a Constituição Federal trouxe “termo técnicos inequívocos”, 

havendo, assim, uma delimitação da competência tributária, e não, por outro lado, um “mero 

ponto de partida”. Segue importante excerto do referido voto: 

(...) Ao analisar o comando constitucional, não vejo como interpretar as bases 

econômicas ali mencionadas como meros pontos de partida para a tributação, 

porquanto a Constituição, ao outorgar competências tributárias, o faz delineando os 

seus limites. Ao dispor que as contribuições sociais e interventivas poderão ter 

alíquotas “ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da 

operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro”, o art. 149, § 2º, III, “a”, CF 

utilizou termos técnicos inequívocos, circunscrevendo a tais bases a respectiva 

competência tributária. Portanto, a meu ver, não se sustenta o argumento de que tal 

dispositivo estaria estabelecendo o valor aduaneiro tão somente como uma base 

mínima para a tributação. Na verdade, essa norma delimita, por inteiro, a base de 

cálculo das contribuições sociais a ser adotada nos casos de importação. Trata-se, 

assim, de comando dirigido ao legislador ordinário que revela a grandeza econômica 

que pode ser onerada - o valor aduaneiro - quando se verifica o fato jurídico 

“realizar operações de importação de bens”. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, diante de uma possível reviravolta – tendo por base os julgamentos 

proferidos nos Recursos Extraordinários de nºs 559.937/SC e 603.624/SC -, deve-se atentar 

para o fato de que, apesar de ter havido a conjugação do entendimento junto à natureza de 
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Repercussão Geral, o Tema nº 495 igualmente a possui, razão pela qual uma possível 

mudança de entendimento, ainda que improvável, detém fundamento. 
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