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1.  A  jurisprudência  do  STF  é  firme  no  sentido  de  que  a  lei 
complementar  para  instituição  de  contribuição  social  é  exigida  para 
aqueles  tributos  não  descritos  no  altiplano  constitucional,  conforme 
disposto  no  §  4º  do  artigo  195  da  Constituição  da  República.  A 
contribuição  incidente  sobre  a  folha  de  salários  esteve  expressamente 
prevista no texto constitucional no art. 195, I, desde a redação original. O 
artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/91 não prevê nova contribuição ou fonte de 
custeio,  mas  mera  diferenciação  de  alíquotas,  sendo,  portanto, 
formalmente constitucional. 

2. Quanto à constitucionalidade material, a redação do art. 22, § 1º, 
da  Lei  8.212  antecipa  a  densificação  constitucional  do  princípio  da 
igualdade  que,  no  Direito  Tributário,  é  consubstanciado  nos 
subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e 
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da equidade no custeio da seguridade social. Esses princípios destinam-se 
preponderantemente ao legislador, pois nos termos do art. 5º,  caput, da 
CRFB,  apenas  a  lei  pode  criar  distinções  entre  os  cidadãos.  Assim,  a 
escolha  legislativa  em  onerar  as  instituições  financeiras  e  entidades 
equiparáveis  com  a  alíquota  diferenciada,  para  fins  de  custeio  da 
seguridade social, revela-se compatível com a Constituição.

3. Fixação da tese jurídica ao Tema 204 da sistemática da repercussão 
geral: “É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas 
em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de 
salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente 
equiparáveis, após a edição da EC 20/98.”

4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Plenária,  sob  a  Presidência  do 
Ministro  RICARDO  LEWANDOWSKI,  na  conformidade  da  ata  de 
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade e nos termos do 
voto  do  Relator,  apreciando  o  Tema  204  da  repercussão  geral,  em 
conhecer  do  recurso  extraordinário  e  a  este  negar  provimento.  Em 
seguida, também por unanimidade, o Tribunal fixou a seguinte tese: “É 
constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às 
contribuições  previdenciárias  incidentes  sobre  a  folha  de  salários  de 
instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, 
após a edição da Emenda Constitucional 20/1998”. 

Brasília, 30 de março de 2016.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
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30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não, doutor.

O  SENHOR  LUIZ  EDUARDO  DE  CASTILHO  GIROTTO 
(ADVOGADO) - Senhor Presidente, eminentes Ministros, eu gostaria de 
levantar  uma  questão  de  ordem.  Esta  Corte  tem  prezado  pela 
proficuidade  no  julgamento  de  questões  de  representação  geral.  O 
Ministro Fachin, não vou dizer novato, mas direi uma pessoa experiente, 
sabe que, em 15 ou 20 dias, às vezes, um material importante, como é essa 
questão,  que  envolve  não  só  uma  categoria,  mas  envolve  todos  os 
trabalhadores brasileiros. Mais que isso, envolve a definição do princípio 
da capacidade contributiva e da isonomia.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  Doutor, por gentileza, Vossa Excelência vai fazer um 
requerimento ou vai levantar uma questão de ordem? 

O  SENHOR  LUIZ  EDUARDO  DE  CASTILHO  GIROTTO 
(ADVOGADO) - Eu vou levantar uma questão de ordem, pedindo que 
seja adiado o julgamento por tempo que Vossa Excelência definir.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Então é um requerimento. 

O  SENHOR  LUIZ  EDUARDO  DE  CASTILHO  GIROTTO 
(ADVOGADO)  -   Para  que  eu  possa  apresentar  material,  para  que  o 
ilustre Relator possa analisar uma questão tão importante. 
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O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  Pois não. 

Essa matéria está afeta ao eminente Relator, que tem a palavra. 

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pois não. 
Senhor Presidente, eminentes Pares, Senhor Advogado,  obviamente, 

não vou objetar, caso o Plenário entenda pelo adiamento, nos termos da 
praxe regimental que, de modo geral, é para a semana seguinte, mas faço 
dois  registros.  O primeiro  é  que  a  matéria,  obviamente,  foi  objeto  de 
exame,  e  eu  me  encontro,  portanto,  em  condições  de  apresentar  a 
proposta de desate que sugiro ao Plenário à luz desse tema, que, de fato, é 
um tema de relevo, o Tema 204. 

E o segundo registro que faço é que esse tema, após, até mesmo, um 
primeiro exame que fiz, ele se mostrou conectado com o Tema 470, que 
advém do Recurso Ordinário 599.309, de relatoria de Vossa Excelência; 
portanto, na proposta inicial de voto, sem alterar a decisão que já houvera 
chegado no exame que fiz,  um pequeno ajuste  no sentido de também 
compreender, na deliberação, não só o período posterior à Emenda 20, 
como  o período anterior à Emenda 20. 

Então, estou prestando estes dois esclarecimentos dizendo que não 
tenho objeção, eventualmente, se essa matéria for apreciada na próxima 
sessão,  mas estou em condições de trazer  à deliberação a proposta  de 
voto, com essa perspectiva que mencionei a este Colegiado.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não. Eu vou pedir que Vossa Excelência dê licença 
ao outro advogado, que também tem uma proposição a fazer.

O SENHOR LEONARDO  QUINTAS FURTADO (ADVOGADO)  - 
Excelentíssimo  Ministro-Presidente,  pela  Fazenda  Nacional,   apenas 
queria registrar que nós estamos preparados para a sustentação e que não 
vejo  nenhum outro  motivo para esse  adiamento.  Estamos aqui,  fomos 
intimados  regularmente,  conseguimos  visitar  alguns  Ministros,  outros 
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não, que é normal da atuação judicial, e estamos plenamente preparados 
para apresentar a nossa defesa, aqui na Tribuna.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Eu indago ao 
advogado: o senhor é o doutor Luiz Eduardo de Castilho Girotto? 

O  SENHOR  LUIZ  EDUARDO  DE  CASTILHO  GIROTTO 
(ADVOGADO) -  Isso.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  Pois não.  Qual  é a razão pela qual  Vossa Excelência 
pede o adiamento? Alguma razão substantiva?

O  SENHOR  LUIZ  EDUARDO  DE  CASTILHO  GIROTTO 
(ADVOGADO) -  Ministro, eu tive quinze dias de um caso que vem há 
quase  vinte  anos  para  ser  julgado.  Os  fatos  mudaram,  as  questões 
mudaram, então...

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Que fatos mudaram, doutor?

O  SENHOR  LUIZ  EDUARDO  DE  CASTILHO  GIROTTO 
(ADVOGADO) - Por exemplo, o motivo da criação do adicional de 2,5% 
tinha uma razão em 1989. Só que hoje nós temos uma outra lei, que é o 
SAT, que vem sendo debatida, aqui, e que, ao meu sentir, não só sobrepõe 
…

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI -  Senhor Presidente, 
Vossa Excelência me permite?

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não.
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O  SENHOR  MINISTRO  TEORI  ZAVASCKI  - Eu  penso  que  o 
advogado pode alegar tudo isso em sustentação oral. Ele está aqui para 
fazer sustentação oral. Não é caso...

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  Sim. Eu só quis saber se há um motivo relevante para o 
sobrestamento  desse  julgamento,  eminente  Ministro  Teori.  Então,  eu 
queria ouvir do advogado, porque, quando o advogado pede que se adie 
um julgamento, é porque é preciso ter um motivo relevante, ou motivo de 
saúde,  ou  algum  outro  motivo,  uma  impossibilidade  de  fazer  a 
sustentação oral,  um fato novo superveniente. Então, essa matéria está 
pautada, segundo disse o nobre Relator, há mais de... enfim...

O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN  (RELATOR) -  A 
repercussão geral, Senhor Presidente, foi reconhecida em 2009.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  Portanto,  é  uma  matéria  que  já  vem  sendo,  enfim, 
tratada por este Tribunal e é de conhecimento público que seria lançada 
em pauta. De maneira que já ouvi Vossa Excelência, já agradeço. Agora, 
submeto a questão novamente ao eminente Relator  para que avalie  se 
essa razão apresentada pelo advogado é ou não substantiva para que se 
faça o adiamento.

O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN  (RELATOR) -  Como 
disse, Senhor Presidente, não tenho objeções, caso a maioria do Plenário 
entenda por fazer o adiamento,  mas eu me encontro em condições de 
fazer o relatório e o voto nesse momento.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Consulto o Plenário, então.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, o processo 
é  subjetivo.  Cabe  indagar  quando  foi  ajuizada  essa  ação.  Ressaltou  o 
ministro – creio – Luiz Fux ou Teori Zavascki que a repercussão geral foi 
admitida  em  2009.  Por  exemplo,  tenho  os  documentos  sobre  a  mesa, 
inclusive  o  memorial  apresentado  pelo  ilustre  advogado,  e  estou 
habilitado a enfrentar o conflito de interesses.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não. Alguém se considera inabilitado? Todos estão 
habilitados,  o  Relator  está  habilitado.  Vossa  Excelência,  certamente,  se 
preparou  para  a  sustentação  oral.  Então,  vamos  prosseguir.  Vossa 
Excelência está com a palavra para o relatório.
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30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

RECTE.(S) :BANCO DIBENS S/A 
ADV.(A/S) :LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO 
ADV.(A/S) :RUBENS JOSÉ NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA 
RECDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
AM. CURIAE. :CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

SEGUROS GERAIS,  PREVIDÊNCIA PRIVADA E 
VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - 
CNSEG 

ADV.(A/S) :LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA E 
OUTRO(A/S)

R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se  de 
mandando  de  segurança  impetrado  pelo  Banco  Dibens  S/A  com  o 
objetivo  de  suspender  a  exigibilidade  da  cobrança  da  contribuição 
adicional de 2,5% prevista no § 1º da Lei 8.212/91 em relação aos fatos 
geradores  ocorridos  no  período-base  de  1999  e  subsequentes. 
Fundamenta-se a pretensão nas inconstitucionalidades formal e material 
desse  dispositivo  e  também  do  art.  2º  da  Lei  Complementar  84/96,  a 
primeira  pela  não  observância  da  exigência  constitucional  de  lei 
complementar para a criação de nova fonte de custeio e a segunda pela 
violação  ao  princípio  da  isonomia,  por  discriminarem  determinados 
contribuintes  em  relação  aos  demais  que  se  encontrariam  na  mesma 
categoria econômica.

Aduz,  também,  que a  Emenda Constitucional  20/98  não pode ter 
como  efeito  a  consolidação  de  uma  legislação  que  nasceu 
inconstitucional,  a  exigir-se  do  legislador,  portanto,  normas  legais 
posteriores à emenda que justifiquem a cobrança da exação em questão.

O  juízo  de  primeiro  grau  foi  desfavorável  à  pretensão  do  então 
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Impetrante, tendo sido denegada a segurança sob o fundamento de que 
os princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da equidade na 
participação  do  custeio  da  seguridade  social  justificam  o  tratamento 
diferenciado  às  instituições  financeiras  e  entidades  equiparáveis,  pois 
apresentam  características  diferenciadas  das  demais  empresas,  pela 
peculiaridade de seus objetivos.

Em  grau  de  apelação  junto  ao  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª 
Região,  a  sentença  de  primeiro  grau foi  mantida  pelo  relator,  que,  ao 
julgar  monocraticamente,  fixou  entendimento  no  sentido  de  que  “não  
viola a isonomia reconhecer que empresas de ramos diferentes têm margens de  
lucro  distintas  e  que,  portanto,  faz  sentido  atribuir  alíquotas  diferenciadas  
segundo a atividade econômica” (fls. 437). 

Contra essa decisão, o Banco Dibens S/A interpôs recurso de agravo, 
sustentando  a  inexistência  de  jurisprudência  dominante  a  justificar  o 
julgamento monocrático.

O feito foi então submetido a julgamento pela Segunda Turma do 
Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região,  que  manteve  as  decisões  já 
proferidas nos autos, nos termos da ementa que se reproduz a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  CONSTITUCIONALIDADE. 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ADICIONAL DE 2,5% - LEI 
Nº  8.212/91  –  ISONOMIA,  IGUALDADE  E  CAPACIDADE 
TRIBUTÁRIAS. 1- O artigo 22, §1º, da Lei 8.212/91, que prevê a 
obrigatoriedade  de  instituições  financeiras  e  demais 
relacionadas na norma legal recolherem, além das contribuições 
já previstas na legislação, uma contribuição adicional de dois 
vírgula  cinco  por  cento  (2,5%)  sobre  a  base  de  cálculo  é 
constitucional.  2-  O  referido  adicional  foi  criado  pela  Lei 
7.787/89 e repetido na Lei 8.212/91, art.  22,  § 1º,  cuja redação 
atual  é  dada  pela  Lei  9.876/99.  3-  Não  viola  a  isonomia 
reconhecer que empresas de ramos diferentes têm margens de 
lucro  distintas  e  que,  portanto,  faz  sentido  atribuir  alíquotas 
diferenciadas segundo a atividade desenvolvida. 4- É a CR/88 
(art. 195, §9º) que autoriza a adoção de alíquotas com bases de 
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cálculo  diferenciadas  segundo  a  atividade  econômica  do 
contribuinte e não há conflito entre esse dispositivo e o artigo 
5º, caput, da Magna Carta. 5- Agravo improvido.”

Em  face  dessa  decisão,  foram  opostos  embargos  de  declaração, 
rejeitados  pela  inexistência  de  vícios  e,  na  sequência,  interposto  o 
presente recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da 
Constituição da República, no qual se aponta violação aos arts. 5º, caput; 
60, § 4º; 145, § 1º; 150, II; 154, I; e 195 do Texto Constitucional.

Nas razões  recursais,  sustenta-se  que a diferenciação de alíquotas 
não guarda proporcionalidade em relação às pessoas indicadas no § 1º do 
art. 22 da Lei 8.212/91, pois somente poder-se-ia admitir a desigualdade 
no  tratamento  se  “houvesse  a  necessária  correlação  entre  o  encargo 
gerado ao sistema de Seguridade Social pelo sujeito passivo da exação e o 
valor devido a título de contribuição”.

Sustenta-se  que  o  descrímen  para  cobrança  da  contribuição  em 
questão deve se dar unicamente por critérios objetivos, tendo legislador, 
ao  adotar  o  critério  do  “segmento  econômico”,  privilegiado  critério 
subjetivo, não justificador da majoração da exação.

Alega-se, ainda, que a redação originária do art. 195 da Constituição 
não sustenta o tratamento antiisonômico imposto pelo art. 22, § 1º, da Lei 
8.212/91,  e  que  a  alteração  promovida  pela  EC  20/98  não  é  apta  a 
convalidar a imposição da distinção.

Por  fim,  afirma-se  que  o  acréscimo  de  2,5%  da  alíquota  das 
contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários, representa nova 
exação e, dessa forma, somente seria admitida a sua criação mediante lei 
complementar,  violando,  portanto,  o  art.  195,  §  4º,  da  Constituição da 
República.

A  Vice-Presidência  do  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região 
admitiu  o  recurso  extraordinário  por  reputar  preenchidos  todos  os 
pressupostos de admissibilidade.

A  Procuradoria-Geral  da  República  opinou  pelo  parcial 
conhecimento  do  apelo  extremo  e,  na  parte  conhecida,  pelo  seu 
desprovimento.
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Em  17.09.2009,  o  Tribunal  Pleno  desta  Corte  reconheceu  a 
repercussão geral da matéria, nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO 
ADICIONAL  DE  2,5%.  LEI  8.212/91,  ART.  22,  §  1º. 
DIFERENCIAÇÃO  DE  ALÍQUOTAS  (ART.  195,  §  9º,  CF). 
CRITÉRIO.  ATIVIDADE  DESENVOLVIDA.  RELEVÂNCIA 
JURÍDICA E ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO 
GERAL.”

Os autos vieram a mim conclusos, em 18.06.2015, por substituição de 
relatoria.

Em 17.03.2016 admiti na condição de  amicus curiae a Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, em cuja manifestação alega 
a  disparidade  entre  as  empresas  arroladas  no  dispositivo  cuja 
constitucionalidade se questiona neste extraordinário, na medida em que 
as seguradoras não deveriam figurar na mesma classificação de atividade 
econômica  das  instituições  financeiras,  resultando  na  violação  ao 
princípio da capacidade contributiva. 

É o relatório.
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Antecipação ao Voto

30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) -  Senhor 
Presidente, eminentes Pares, advogados e advogadas que acompanham 
esta sessão, permito-me inicialmente cumprimentar os ilustres advogados 
que sustentaram da tribuna.

O voto que apresento,  Senhor Presidente,  tem um pouco mais de 
uma dezena de páginas, e vou procurar fazer uma síntese breve. Eis que a 
matéria, sem embargo de ser de uma relevância indiscutível, parece-me 
demandar um exame relativamente célere. 

Em primeiro lugar, principio pelo fim, dizendo que estou a propor a 
este  Colegiado  o  não  provimento  do  recurso  extraordinário.  Nessa 
medida, faço o registro de que a primeira proposição de voto que fiz se 
cingia,  precisamente,  no  exame  do  período  posterior  à  Emenda 
Constitucional  20.  Posteriormente,  tive  a  minha  atenção  atraída  pelo 
Tema 470 e cheguei à conclusão do parentesco entre os dois temas. Daí 
por que a formulação da tese que vou propor a este Colegiado ampliou-
se,  mas  na  mesma direção  originária,  para  compreender  o  assento  da 
constitucionalidade dessa previsão legal.

Em segundo lugar, o que me parece aqui saliente é que  estamos a 
tratar  de  majoração  de  alíquota  relativa  a  uma  contribuição  social; 
portanto, evidente que não estamos a falar da criação de um novo tipo de 
tributo. Essa circunstância, à luz da Constituição Federal de 1988, a meu 
modo  de  ver,  tem  assento  no  princípio  da  igualdade  e  em  dois 
subprincípios:  o  da  capacidade  contributiva  e  o  da  equidade  para  a 
manutenção do sistema de seguridade social. Logo, não estamos a falar, 
portanto, em matéria que esteja jungida à reserva de lei complementar, 
com o devido pedido de vênia ao entendimento em sentido diverso.

Em 91,  entra em vigor a lei  cuja  inconstitucionalidade está  sendo 
suscitada - especialmente do § 1º  do art.  22 -,  a Lei 8.212,  que a rigor 
densifica, em nosso modo de ver, aqueles princípios constitucionais. Essa 
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RE 598572 / SP 

densificação é, a rigor, como disse, do princípio da igualdade, entendido 
aqui na dimensão constitucional - e, de fato, a Constituição há de ser o 
único norte e ela o é nessa compreensão que estamos a propor.  Nessa 
medida, a Emenda Constitucional 20, que entra em vigor em 1998, vai ao 
encontro  dos  princípios  constitucionais  e  da  própria  previsão  que  o 
legislador infraconstitucional fez nesta Lei de 1991. 

A nova  redação  que  esse  dispositivo  teve  em 97  e  99,  em modo 
algum,  alterou  este  tipo  de  compreensão;  portanto,  a 
inconstitucionalidade formal que se suscita, em nosso modo de ver, não 
procede,  eis  que  a  Constituição  Federal  autorizou  o  legislador 
infraconstitucional  a  fazer  essa  opção  e  ao  elencar  um  conjunto  de 
critérios que, também em nosso modo de entender, não são sindicáveis, 
do ponto de vista da apreciação material desses critérios, por parte do 
Poder Judiciário. 

O voto,  basicamente,  está estruturado nesse norte de ideias. E, ao 
final, também, examino a pretensão que foi deduzida, tanto por escrito 
quanto da tribuna, pelo ente que se apresentou na condição de  amicus  
curiae, também propondo o seu não acolhimento. 

Em síntese, a ementa do que estou trazendo ao Pleno, está vazada 
conforme essa versão finalizada do voto que proponho ao Colegiado e 
que lhes entreguei agora, ao começo dessa sessão, após o pregão, indica o 
seguinte. 
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

V O T O

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): O  recurso 
extraordinário não merece provimento.

O recorrente alega que é inconstitucional a exação prevista no art. 22, 
§ 1º, da Lei 8.212/91, porquanto, (a) sendo tributo adicional, a instituição 
da cobrança deveria observar o disposto no art. 154, I, da CRFB; e (b) não 
haveria  justificativa  para  que  o  legislador  estabelecesse  critério 
diferenciado para o recolhimento da contribuição previdenciária.

Em relação à necessidade de lei complementar para a instituição da 
chamada “contribuição adicional” de 2,5% sobre a folha de salários das 
instituições  financeiras,  o  recorrente  sustenta  que  a  contribuição 
configura nova exação, atestada pela expressão “além das contribuições 
referidas  neste  artigo”,  o  que  contrariaria  a  exigência  formal  de  lei 
complementar  e  material  de  diferenciação  da  base  de  cálculo,  ambas 
constantes do art. 154, I, da CRFB 

Em que  pesem as  razões  apresentadas  no  extraordinário,  não  há 
instituição de nova contribuição social  de natureza residual,  mas mera 
diferenciação de alíquota, como veio a ser previsto, posteriormente, pelo 
art. 195, §9º, do Texto Constitucional. 

Na  redação  original  do  dispositivo  impugnado,  a  previsão  da 
contribuição detinha o seguinte teor:

“Art. 22.       A contribuição a cargo da empresa, destinada 
à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações 
pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos 
segurados  empregados,  empresários,  trabalhadores  avulsos  e 
autônomos que lhe prestem serviços;

(...)
§  1º  No  caso  de  bancos  comerciais,  bancos  de 
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investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades  de  crédito,  financiamento  e  investimento, 
sociedades  de  crédito  imobiliário,  sociedades  corretoras, 
distribuidoras  de  títulos  e  valores  mobiliários,  empresas  de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de 
seguros  privados  e  de  capitalização,  agentes  autônomos  de 
seguros  privados  e  de  crédito  e  entidades  de  previdência 
privada  abertas  e  fechadas,  além  das  contribuições  referidas 
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de 
cálculo definida no inciso I deste artigo.”

As  modificações  subsequentes  do  texto  legal  não  alteraram  o 
dispositivo relativo à incidência da contribuição de forma majorada para 
as  entidades  constantes  do  art.  22,  §  1º,  da  Lei  8.212/91.  Confiram-se, 
nesse sentido, a redação do art. 22, caput e inciso I, dada pela Lei 9.528/97:

“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à 
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, 
devidas  ou creditadas  a  qualquer  título,  durante  o  mês,  aos 
segurados empregados que lhe prestem serviços, destinadas a 
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as 
gorjetas,  os  ganhos  habituais  sob a  forma de  utilidades  e  os 
adiantamentos  decorrentes  de  reajuste  salarial,  quer  pelos 
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição 
do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do 
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 
ou sentença normativa.” 

E ao parágrafo 1º pela Lei 9.876/99:

“Art. 22 (…)
§  1º  No  caso  de  bancos  comerciais,  bancos  de 

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades  de  crédito,  financiamento  e  investimento, 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10786120.

Supremo Tribunal Federal

RE 598572 / SP 

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades  de  crédito,  financiamento  e  investimento, 
sociedades  de  crédito  imobiliário,  sociedades  corretoras, 
distribuidoras  de  títulos  e  valores  mobiliários,  empresas  de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de 
seguros  privados  e  de  capitalização,  agentes  autônomos  de 
seguros  privados  e  de  crédito  e  entidades  de  previdência 
privada  abertas  e  fechadas,  além  das  contribuições  referidas 
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de 
cálculo definida no inciso I deste artigo.”

As  modificações  subsequentes  do  texto  legal  não  alteraram  o 
dispositivo relativo à incidência da contribuição de forma majorada para 
as  entidades  constantes  do  art.  22,  §  1º,  da  Lei  8.212/91.  Confiram-se, 
nesse sentido, a redação do art. 22, caput e inciso I, dada pela Lei 9.528/97:

“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à 
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, 
devidas  ou creditadas  a  qualquer  título,  durante  o  mês,  aos 
segurados empregados que lhe prestem serviços, destinadas a 
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as 
gorjetas,  os  ganhos  habituais  sob a  forma de  utilidades  e  os 
adiantamentos  decorrentes  de  reajuste  salarial,  quer  pelos 
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição 
do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do 
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 
ou sentença normativa.” 

E ao parágrafo 1º pela Lei 9.876/99:

“Art. 22 (…)
§  1º  No  caso  de  bancos  comerciais,  bancos  de 

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades  de  crédito,  financiamento  e  investimento, 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10786120.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 15 de 43



Voto - MIN. EDSON FACHIN

RE 598572 / SP 

sociedades  de  crédito  imobiliário,  sociedades  corretoras, 
distribuidoras  de  títulos  e  valores  mobiliários,  empresas  de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de 
seguros  privados  e  de  capitalização,  agentes  autônomos  de 
seguros  privados  e  de  crédito  e  entidades  de  previdência 
privada  abertas  e  fechadas,  além  das  contribuições  referidas 
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 
dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida 
nos incisos I e III deste artigo. “

Como  se  depreende  da  interpretação  literal  desse  dispositivo,  a 
“contribuição adicional”, por referir-se a fato gerador e base de cálculo 
fixadas  no  art.  22,  I,  da  Lei  8.212,  não  constitui  nova  modalidade  de 
contribuição,  cuja  faculdade  para  sua  instituição  dependeria  da 
observância do disposto no art. 195, § º4, c/c o art. 154, I, da CRFB, mas de 
simples majoração da alíquota que, para determinados sujeitos passivos, 
será de 22,5% sobre a folha de salários e demais rendimentos (art. 195, I, 
“a”, da CRFB ou, na redação originária, o art. 195, I, da CRFB). Assim, à 
expressão “além das contribuições referidas neste artigo” é preciso dar a 
interpretação segundo a qual adiciona-se à alíquota do art. 22, I, da Lei 
8.212 o percentual de 2,5%. 

Observe-se que a interpretação sugerida pelo recorrente implicaria 
afirmar que a “contribuição adicional” foi criada sem um fato gerador, o 
que,  a  toda  evidência,  desautoriza  o  argumento  de  que  houve  nesse 
dispositivo a criação de tributo incompatível com a Constituição, uma vez 
que,  sem  a  descrição  do  fato,  a  norma  matriz  de  incidência  sequer 
preencheria os pressupostos de existência. 

Portanto,  quer  em  sua  redação  originária  (art.  195,  I),  quer  na 
redação dada pela EC 20/98 (art. 195, I, “a”), a previsão do tributo tem 
sede constitucional.  Nesse  sentido,  a  jurisprudência  do  STF  reconhece 
que a reserva de lei complementar para a instituição de contribuição de 
competência da União somente se aplica no caso de tributos não previstos 
em nível constitucional.

Vejam-se, a esse respeito, os RE-RG 583.712, de minha relatoria, DJe 
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02.03.2016, e RE 138.284, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal 
Pleno, DJ 28.08.1992:

“A reserva  de  lei  complementar  para  a  instituição  de 
imposto de competência da União somente se aplica no caso de 
tributos não previstos em nível constitucional.”

(RE  583712,  Relator(a):        Min.  EDSON  FACHIN, 
Tribunal  Pleno,  julgado  em  04/02/2016,  ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO  DJe-039  DIVULG  01-03-2016  PUBLIC  02-03-
2016)

“       As contribuições do art. 195, I, II, III, da Constituição, 
não exigem, para a sua instituição, lei complementar. Apenas a 
contribuição do parag. 4. do mesmo art. 195 é que exige, para a 
sua  instituição,  lei  complementar,  dado  que  essa  instituição 
devera  observar  a  técnica  da  competência  residual  da  União 
(C.F., art. 195, parag. 4.; C.F., art. 154, I). Posto estarem sujeitas a 
lei complementar do art. 146, III, da Constituição, porque não 
são impostos, não há necessidade de que a lei  complementar 
defina o seu fato gerador, base de calculo e contribuintes (C.F., 
art. 146, III, "a").”

(RE 138284,  Relator(a):        Min.  CARLOS VELLOSO, 
Tribunal Pleno, julgado em 01/07/1992, DJ 28-08-1992 PP-13456 
EMENT VOL-01672-03 PP-00437 RTJ VOL-00143-01 PP-00313) 

A  expressão  “contribuição  adicional”  no  §1º  do  art.  22  da  Lei 
8.212/91 revela, na expressão desses precedentes, que a opção legislativa 
foi a de instituir uma alíquota diferenciada para a contribuição prevista 
no art. 22, I. 

Registre-se, por fim, que, ante a natureza de majoração de alíquota, 
não cabe invocar, neste ponto, os precedentes relativos à exigência de lei 
complementar  para  a  inclusão  na  norma matriz  de  incidência  do  fato 
relativo ao pagamento de salários de trabalhadores avulsos. Isso porque, 
como se assentou no RE 177.296, de relatoria do Ministro Moreira Alves, 
Tribunal  Pleno,  DJ  09.12.1994,  os  trabalhadores  avulsos,  autônomos  e 
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administradores não constavam, expressamente, da redação originária do 
art. 195, I, da CRFB. 

Além  disso,  após  o  advento  da  EC  20/98,  a  instituição  de 
contribuição  social  sobre  a  remuneração de  empresários,  autônomos e 
avulsos passou a ser matéria disciplinável por meio de lei ordinária, por 
conseguinte  a  LC 84/96 passou a  ser  materialmente ordinária,  em que 
pese ser formalmente lei complementar, passível de revogação também 
por lei ordinária, como, de fato, ocorreu.

Nesse sentido, reproduz-se a ementa do RE 377.457, de relatoria do 
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2008:

“Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, 
art. 195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção 
concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo 
art.  6º,  II,  da  Lei  Complementar  70/91.  Legitimidade.  3. 
Inexistência  de  relação  hierárquica  entre  lei  ordinária  e  lei 
complementar.  Questão  exclusivamente  constitucional, 
relacionada  à  distribuição  material  entre  as  espécies  legais. 
Precedentes.  4.  A  LC  70/91  é  apenas  formalmente 
complementar,  mas materialmente ordinária,  com relação aos 
dispositivos  concernentes  à  contribuição  social  por  ela 
instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso 
extraordinário conhecido mas negado provimento.”

Conclui-se, então, não haver qualquer inconstitucionalidade formal 
entre o artigo 22 da Lei 8.212/91 e a normatividade constitucional.

Superada  essa  questão,  passa-se  ao  exame  da  compatibilidade 
material  entre os dois diplomas normativos.  Nesse ponto,  o recorrente 
alega  que  seria  necessário,  para  se  efetuar  o  discrímen em relação  às 
entidades  constantes  do  art.  22,  §  1º,  da  Lei  8.212,  que  houvesse 
comprovação  de  que  tais  entidades  onerassem  com  maior  encargo  a 
Seguridade  Social.  Assim,  em  suas  palavras,  “a  adoção  do  critério 
‘segmento econômico’ (ou função exercida) não é pertinente (…), uma vez 
que  o  mesmo,  por  si  só,  não  revela,  objetivamente,  a  capacidade 
econômica do contribuinte” (fl. 514).
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Atualmente, o artigo 195, §9º, da Constituição da República, com a 
redação dada pela EC 20/98, permite explicitamente a diferenciação da 
carga tributária entre contribuintes do tributo em discussão em quatro 
hipóteses:  atividade econômica;  utilização intensiva de mão de obra;  o 
porte da empresa; e condição estrutural do mercado de trabalho.

Da leitura da Lei 8.212/91, seja na redação originária, seja na que lhe 
foi  dada  por  norma  posterior  à  edição  da  EC  20/98,  haure-se  que  se 
utilizou  dessa  relativa  liberdade  legislativa  de  conformação  do 
ordenamento  jurídico  não  só  para  as  instituições  financeiras  e 
assemelhadas, mas também beneficamente aos clubes de futebol (art. 22, 
§6º) e produtores rurais (art. 22-A).

Ocorre,  porém,  que,  quando  da  impetração,  em  22.03.1999,  do 
mandado  de  segurança,  do  qual  se  origina  o  presente  extraordinário, 
ainda não vigia a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, que deu a atual 
redação ao disposto no art. 22, § 1º, da Lei 8.212. Dessa forma, é preciso 
aferir  a  compatibilidade  do  dispositivo  impugnado  à  luz  da  redação 
originária da Constituição,  porquanto,  sendo a Lei 8.212 anterior à EC 
20/98, descaberia falar-se de repristinação de lei inconstitucional.

Nada obstante, é preciso reconhecer que a redação do art. 22, § 1º, da 
Lei 8.212 apenas antecipa a densificação constitucional do princípio da 
igualdade  que,  no  Direito  Tributário,  é  consubstanciado  nos 
subprincípios da capacidade contributiva e da equidade no custeio da 
seguridade social. 

Cabe  ressaltar  que,  nos  termos  da  jurisprudência  deste  Tribunal, 
essas normas são plenamente aplicáveis às contribuições. Confira-se:

“O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de 
se fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as 
diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e 
às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar nº 123, de 
14  de  dezembro  de  2006,  em  consonância  com  as  diretrizes 
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 
da Constituição Federal,  visa à simplificação e à redução das 
obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento 
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jurídico  diferenciado,  o  qual  guarda,  ainda,  perfeita 
consonância com os princípios da capacidade contributiva e da 
isonomia.”

(RE 627543, Relator(a):       Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal 
Pleno,  julgado  em  30/10/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO  GERAL -  MÉRITO  DJe-212  DIVULG  28-10-
2014 PUBLIC 29-10-2014) 

“Todos  os  tributos  submetem-se  ao  princípio  da 
capacidade contributiva (precedentes), ao menos em relação a 
um de seus três aspectos (objetivo, subjetivo e proporcional), 
independentemente  de  classificação  extraída  de  critérios 
puramente econômicos.” 

(RE  406955  AgR,  Relator(a):       Min.  JOAQUIM 
BARBOSA,  Segunda  Turma,  julgado  em  04/10/2011,  DJe-203 
DIVULG 20-10-2011 PUBLIC 21-10-2011 EMENT VOL-02612-01 
PP-00043 RDDT n. 196, 2012, p. 208-210 RTFP v. 19, n. 101, 2011, 
p. 413-417 REVJMG v. 62, n. 199, 2011, 331-332) 

Esses  princípios  destinam-se,  preponderantemente,  ao  legislador, 
pois,  nos  termos  do  art.  5º,  caput,  da  CRFB,  apenas  a  lei  pode  criar 
distinções entre os cidadãos.

Em outras  oportunidades,  consignei  haver estreitos  limites para a 
fiscalização abstrata de normas por parte desta Suprema Corte no tocante 
às opções legislativas,  as quais suscitem o tema da equidade em seara 
tributária.

Assim, deve-se levar em conta a intensidade do controle de normas a 
ser  exercido  pela  jurisdição  constitucional.  A respeito  dessa  temática, 
Humberto Ávila propõe os seguintes limites (VILA, Humberto. Teoria da  
Igualdade Tributária.  3 ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 176):

“Logo se vê que esses critérios não afastam o controle do 
Poder  Judiciário,  mas,  apenas,  modificam-lhe  a  qualidade  e 
intensidade. Conquanto o Poder Judiciário não possa substituir, 
sem mais, essas premissas empíricas, e contrariar a previsão de 
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efeitos,  ele  deve  verificar  se  o  legislador  fez  uma  avaliação 
objetiva e sustentável do material fático e técnico disponível, se 
esgotou as  fontes  de conhecimento para prever os efeitos da 
regra  do  modo  mais  seguro  possível,  e  se  se  orientou  pelo 
estágio atual do conhecimento e da experiência. Em qualquer 
caso,  é  preciso  verificar  em  que  medida  essas  competências 
estão  sendo  exercidas,  cabendo ao Poder  Judiciário  avaliar  a 
avaliação feita pelo Poder Legislativo (ou pelo Poder Executivo) 
relativamente à premissa escolhida.”

Outra não é a orientação da jurisprudência do STF, segundo a qual 
não cabe ao Estado-Juiz equiparar ou suprimir alíquotas  diferenciadas 
entre  contribuintes,  ao  fundamento  de  concretização  do  princípio  da 
isonomia.

Confiram-se  os  seguintes  precedentes  de  ambas  as  Turmas  desta 
Corte:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  SOBRE  O 
LUCRO.  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  ALÍQUOTAS 
DIFERENCIADAS.  ISONOMIA.  EQUIPARAÇÃO  OU 
SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. A 
declaração de inconstitucionalidade dos textos normativos que 
estabelecem distinção entre as alíquotas recolhidas, a título de 
contribuição  social,  das  instituições  financeiras  e  aquelas 
oriundas  das  empresas  jurídicas  em  geral  teria  como 
conseqüência normativa ou a equiparação dos percentuais ou a 
sua supressão. Ambas as hipóteses devem ser afastadas, dado 
que  o  STF  não  pode  atuar  como  legislador  positivo  nem 
conceder isenções tributárias. Daí a impossibilidade jurídica do 
pedido  formulado  no  recurso  extraordinário.  Agravo 
regimental  a  que  se  nega  provimento.”
(RE 370590 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 
16.05.2008) 

“TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  SOBRE  O 
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LUCRO  LÍQUIDO.  TRIBUTOS.  ALÍQUOTAS 
DIFERENCIADAS.  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS. 
PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA.  SUPRESSÃO  OU 
EQUIPARAÇÃO.  PODER  JUDICIÁRIO.  ATUAÇÃO  COMO 
LEGISLADOR  POSITIVO.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO 
IMPROVIDO.  I  -  É  defeso  ao  Poder  Judiciário,  com base  no 
princípio da isonomia, atuar na condição anômala de legislador 
positivo  para  suprimir  ou equiparar  as  alíquotas  de  tributos 
recolhidos  pelas  instituições  financeiras  em  relação  àquelas 
suportadas pelas demais pessoas jurídicas,  uma vez que essa 
competência  não  lhe  foi  deferida  pela  ordem  constitucional. 
Precedentes.  II  -  Agravo  regimental  improvido.”  (RE  335275 
AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira 
Turma, DJe 28.03.2011) 

Nesse  quadro  de  autocontenção  judicial,  deve  o  Poder  Judiciário 
limitar-se  a  investigar  se  o  critério  adotado  pela  discriminação  tem 
suporte  constitucionalmente  assegurado.  Nesse  sentido,  Celso  Antonio 
Bandeira  de  Mello,  assim  enumera  os  critérios  pelos  quais  deveria  o 
legislador criar desigualdades (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 
Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 9 ): 

“Tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado 
como critério discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se 
há justificativa racional, isto é, fundamento lógico, para, à vista 
do traço desigualador acolhido, atribuir o específico tratamento 
jurídico  construído  em  função  da  desigualdade  proclamada. 
Finalmente,  impende analisar se a correlação ou fundamento 
racional abstratamente existente é,  in concreto, afinado com os 
valores  prestigiados  no  sistema  normativo  constitucional.  A 
dizer: se guarda ou não harmonia com eles.”

Se, sob a égide das ECs 20/98 e 47/05 a resposta a essa investigação é 
inequívoca,  em  virtude  da  previsão  expressa  de  discriminação  pela 
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“atividade  econômica,  da  utilização  intensiva  de  mão-de-obra,  do  porte  da  
empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho”, na redação original 
da  Constituição  poderia,  ainda,  surgir  ao  intérprete  dúvida  sobre  seu 
alcance.

Há que se reconhecer, no entanto, que as emendas constitucionais 
apenas explicitaram o conteúdo da norma constante do art. 145, § 1º, da 
Constituição, ao indicar critérios pelos quais poderiam ser estabelecidas 
distinções entre contribuintes. Assim, a diferenciação quanto à atividade 
econômica  é  possível  e  consentânea  com  o  princípio  da  capacidade 
contributiva. 

Sendo constitucionalmente possível,  não compete ao Judiciário, na 
esteira dos precedentes já indicados neste voto, substituir-se ao legislador 
na escolha das atividades que terão alíquotas diferenciadas relativamente 
à contribuição indicada no art. 195, I, da CRFB. Noutras palavras, não se 
encontram fundamentos constitucionais que desabonem a livre escolha 
legislativa em onerar o setor financeiro com alíquota diferenciada, para 
fins de custeio da seguridade social.

Ademais, em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
com raciocínio jurídico análogo, o Supremo Tribunal Federal chegou às 
mesmas conclusões  aqui esposadas,  isto  é,  a  inexistência de ofensa ao 
princípio da isonomia.

Vejam-se as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 
485,  V,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS.  ALÍQUOTA  DIFERENCIADA  DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. INEXISTÊNCIA 
DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 
DECISÃO  RESCINDENDA  EM  CONSONÂNCIA  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL 
SOBRE A MATÉRIA.  VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO 
DO  ART.  195,  §  6º,  DA  CF/88.  ANTERIORIDADE 
NONAGESIMAL.  MATÉRIA NÃO  SUSCITADA NA AÇÃO 
PRINCIPAL.  REPERCUSSÃO  GERAL.  SOBRESTAMENTO. 
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PRETENSÃO QUE SE APOIA NA MERA EXPECTATIVA DE 
MUDANÇA  JURISPRUDENCIAL.  NÃO  CABIMENTO  DA 
AÇÃO  RESCISÓRIA.  PRECEDENTE  DO  PLENÁRIO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(AR 2322 AgR,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno, 
DJe 26.10.2015) 

“TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO  DESTINADA  AO 
CUSTEIO  DA  SEGURIDADE  SOCIAL.  INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS.  CARGA TRIBUTÁRIA MAIOR.  VIOLAÇÃO 
DO  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA  NÃO  DEMONSTRADA. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CSLL. 
ART. 11 DA LC 70/1991.  ECR 01/1994.  PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO REGIMENTAL. 1. Segundo precedentes da Segunda 
Turma  desta  Corte,  não  pode  o  Judiciário  substituir-se  ao 
legislador  positivo  para  reduzir  a  carga  tributária  das 
instituições  financeiras,  por  alegada  ofensa  ao  princípio  da 
isonomia.  2.  As  razões  recursais  não  afastam  dúvida 
determinante,  relativa  à  possibilidade  de  as  instituições 
financeiras  sofrerem  sacrifícios  marginais  proporcionalmente 
maiores, nos termos do princípio da solidariedade no custeio da 
seguridade  social.  Agravo  regimental  ao  qual  se  nega 
provimento.”
(RE  490576  AgR,  Rel.Min.  JOAQUIM  BARBOSA,  Segunda 
Turma, DJe 30.03.2011) 

Com essas considerações o pedido formulado nesse extraordinário é 
improcedente.

Finalmente, no que tange ao pedido do amicus curiae, no sentido de 
que  esta  Corte  reconheça  a  “disparidade existente  entre  as  empresas” 
arroladas  no  art.  22,  §  1º,  da  Lei  8.212,  deve-se,  tal  como  a  solução 
apontada  para  o  recorrente,  julgá-la  improcedente.  Em  que  pesem  as 
razões  indicadas  pelo  laudo  técnico  relativamente  à  lucratividade  das 
empresas  de  seguro,  a  equiparação  dessas  empresas  às  demais 
instituições  financeiras  decorre  de  opção  legislativa  exercida,  como 
expendido  ao  longo  fundamentação,  dentro  de  parâmetros 
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RE 598572 / SP 

constitucionais.  Concluir-se  de  forma  diversa,  exigiria  que  o  Poder 
Judiciário substituísse os critérios adotados pelo único órgão legitimado a 
estabelecer critérios diferenciadores entre os contribuintes.

Ante o exposto,  conheço do recurso extraordinário para negar-lhe 
provimento.

Igualmente,  atribuo  a  seguinte  tese  jurídica  ao  meu  voto  e  a 
proponho  para  deliberação  pelo  Tribunal  Pleno  desta  Corte:  “É 
constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação 
às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de 
instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, 
após a edição da EC 20/98. ”

É como voto.
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Observação

30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Senhor  Presidente, 
faço apenas uma ponderação, uma vez que temos encontro marcado com 
a  controvérsia  a  respeito  da  incidência  da  contribuição  de  forma 
diferenciada,  presente  o  período  anterior  à  Emenda  Constitucional 
20/1998,  quando  discutiremos se  é  possível  –  e  penso  não  ser,  ante  a 
jurisprudência do Tribunal – a constitucionalização superveniente da Lei 
8.212/1991.

Admitimos, quanto a esse conflito de interesses, a repercussão geral 
em um recurso extraordinário, e temos o tema 470. Por isso, devemos nos 
limitar a dirimir a controvérsia estampada neste processo, revelador de 
mandado  de  segurança  em que  estabelecimento  bancário  discute  se  é 
legítima ou não a cobrança, ante – repito – período posterior à Emenda 
Constitucional.

Não creio que uma emenda constitucional venha à balha com caráter 
simplesmente  explicativo;  e  não  creio,  até  mesmo,  diante  de  uma 
singularidade:  o  texto  primitivo  da  Carta  de  1988  somente  previa  o 
tratamento  diferenciado  de  contribuintes  quanto  à  espécie  "impostos", 
não  abrangidas  as  contribuições.  Daí  a  necessidade,  para  placitar-se  a 
cobrança diferenciada de contribuição, de emenda constitucional,  como 
acabou sendo promulgada a Emenda 20/1998.

Então, a ponderação que faço, para não divergir – e digo que li com a 
maior atenção o voto que me foi entregue, nesta assentada, pelo Relator, 
da mesma forma procedendo quanto à leitura efetuada, em boa dicção, 
em  bom  vernáculo,  por  Sua  Excelência  –,  é  observarmos  a  máxima 
eficácia da lei  com o mínimo de atividade judicante,  não antecipando, 
portanto, o julgamento do tema 470, que virá a plenário – não sei quem é 
o relator e qual é o recurso extraordinário – em momento adequado, a 
versar o período anterior à emenda.
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Observação

RE 598572 / SP 

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - O Relator, 
Ministro  Marco  Aurélio,  é  o  ilustre  Ministro-Presidente,  e  o  Recurso 
Extraordinário é o 599.309, vinculado ao Tema 470.
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Esclarecimento

30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

                       ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) -  Senhor 
Presidente, não tenho objeções a acolher a ponderação do ilustre Ministro 
Marco  Aurélio  no  sentido  de  adotar  orientação  que  fique  jungida  aos 
limites temporais posteriores à Emenda Constitucional 20/98, tal como o 
Tema 204  inicialmente  indicava,  como  também  não  tenho  objeções  se 
entendermos julgar conjuntamente os dois recursos extraordinários.

Como eu  disse,  examinei  a  matéria,  depois  tive  a  minha atenção 
atraída pelo outro recurso extraordinário e cheguei à conclusão, tendo em 
vista a concepção que trago no sentido de estar coerente a Lei de 91 com o 
Texto constitucional de 88, e, portanto, não fincando necessariamente na 
Emenda  Constitucional  20,  mas  é  possível,  se  assim  entender 
majoritariamente  o  Plenário,  segmentarmos  a  apreciação  para  antes  e 
depois da emenda constitucional ou apreciarmos conjuntamente os dois 
recursos extraordinários. 
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Debate

30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Permitem-me uma opinião? Uma questão de economia 
processual e, tendo em conta inclusive a importância do tema – e se trata 
de arrecadação para os cofres públicos, em momento de crise –, penso 
que a segmentação proposta pelo Ministro Marco Aurélio e acolhida por 
Vossa Excelência permite que nós continuemos a julgar um processo cuja 
apreciação já foi iniciada.

Então,  eu  me pronuncio  nesse  sentido,  evidentemente  ouvindo  o 
Plenário.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  sob  a 
relatoria de Vossa Excelência, foi iniciado o julgamento?

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Não foi. Mas esse agora já foi. O que eu estou propondo 
é que terminemos este julgamento, com essa segmentação temporal, até 
porque é importante que nós demos uma satisfação ao jurisdicionado, 
pois,  tendo  em conta  a  quantidade  de  processos  que  estão  sujeitos  à 
apreciação deste  Plenário,  que montam a quase 700  – não temos data 
definida –, então, é importante que nós resolvamos uma controvérsia...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente,  em fase 
subsequente – se Vossa Excelência me permitir –, faríamos um simples 
aditamento,  apondo  uma  vírgula  à  tese  sugerida  pelo  Relator, 
considerado o período posterior à Emenda Constitucional nº 20/1998.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu estou 
de acordo.
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Debate

RE 598572 / SP 

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não. O Relator está de acordo.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - De sorte, Presidente, 
o que é importante, é que nós temos adotado no Plenário que, em matéria 
de  repercussão  geral,  sempre  adotaremos  restritivamente  ao  que  está 
posto neste processo. Portanto, estamos mantendo isso. E, depois, haveria 
apenas o acréscimo do julgamento, no que se refere àquele da relatoria de 
Vossa Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  Perfeito,  no  que  diz  respeito  ao  período  anterior  à 
Emenda 20.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estamos, em última 
análise,  com  a  roupagem  de  recurso  extraordinário,  versando  uma 
ordem. Porque a ação ajuizada foi o mandado de segurança.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não.

O  SENHOR  LUIZ  EDUARDO  DE  CASTILHO  GIROTTO 
(ADVOGADO)  -  Senhor  Presidente,  assim,  com  todas  as  vênias,  e  o 
Ministro Marco Aurélio sempre traz questões bastante...

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Doutor, Vossa Excelência não vai participar da decisão 
do Plenário quanto ao julgamento.

O  SENHOR  LUIZ  EDUARDO  DE  CASTILHO  GIROTTO 
(ADVOGADO) - Não, não, não; eu não vou, eu não quero participar. É 
que,  na  realidade,  assim,  se  for  decidido  que  é  inconstitucional,  por 
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Debate

RE 598572 / SP 

violação ao princípio da igualdade anterior, vai ser ...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Isso  é  uma  outra 
discussão.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  Isso  é  matéria  que Vossa Excelência  poderá  suscitar 
num momento oportuno. 

Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Confesso, Presidente, 
que  não  penso  serem  os  estabelecimentos  bancários  iguais  a  outros 
contribuintes, isso em capacidade econômica.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Presidente, só para 
antecipar, também eu apoio a segmentação proposta pelo Ministro Marco 
Aurélio, que, aparentemente, já conta com a concordância do Relator.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Eu creio que não há objeção com relação a isso. Então, 
Vossa Excelência está com a palavra, Ministro Barroso.
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Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

V O T O

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:

EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5% SOBRE 
FOLHA DE SALÁRIOS. LEI Nº 8.212/1991, ART. 22, § 1º, COM 
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  nº  9.876/199.  INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS.  ALÍQUOTAS  DIFERENCIADAS.  CRITÉRIO: 
SEGMENTO  ECONÔMICO.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS  DA  ISONOMIA  E  DA  CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA.  ARTIGOS 5º,  CAPUT;  60,  §4º,  IV;  145,  §1º; 
154,  I;  E  195,  CAPUT,  §4º,  TODOS  DA  CONSTITUIÇÃO. 
CONSTITUCIONALIDADE.

1. A simples criação de alíquota majorada a incidir sobre 
base  econômica  prevista  na  Constituição  não  se  equipara  a 
criação de nova forma de custeio, de modo a atrair a aplicação 
da regra do art. 195, § 4º, da CF, razão pela qual não impõe a 
necessidade de lei complementar.

2.  O art. 195, § 9º, da CF, desde a redação conferida pela 
Emenda  Constitucional  nº  20/1998,  autoriza  a  instituição  de 
alíquotas  ou  bases  de  cálculo  diferenciadas  em  razão  da 
atividade  econômica  e  do  nível  de  uso  de  mão-de-obra, 
reforçando a possibilidade de tratamento não coincidente entre 
contribuintes que se encontrem em situações diversas.

3.  O princípio da equidade na forma de participação no 
custeio  da  Seguridade  Social  (art.  194,  inciso  V,  da  CF), 
associado à capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF) e à 
isonomia (art. 150, inciso II, da CF), permitem o estabelecimento 
de uma alíquota majorada para contribuintes que se encontrem 
em situação diversa dos demais. As instituições financeiras tem 
implementado uma progressiva diminuição do uso de mão de 
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obra em razão da informatização da sua atividade, diminuindo 
a base econômica sobre a qual incide a contribuição patronal 
(folha  de  salários).  Ademais,  trata-se  de  um  segmento 
econômico específico que apresenta altas taxas de lucro. Esses 
fatores,  considerados  sob  uma perspectiva  substancial  e  não 
meramente  formal  da  isonomia  tributária,  ao  contrário  de 
interditar, legitimam a imposição de tributação mais equitativa, 
como a que foi estabelecida pelo legislador ordinário.

4.  Recurso  extraordinário  a  que  se  nega  provimento, 
fixando  a  seguinte  tese  em  sede  de  repercussão  geral:  “  a   
diferenciação  de  alíquotas  em  relação  às  contribuições  
previdenciárias  incidentes  sobre  a  folha  de  salários  de  
instituições financeiras ou equiparáveis, com previsão no art.  
22,§1º,  da  Lei  8.212/91,  não  representa  ofensa  à  igualdade  
tributária, uma vez que possui guarida constitucional legítima  
a  partir  da  EC  20/98  e  concretiza  o  princípio  da  igualdade  
substancial e da solidariedade no custeio da seguridade social”

1.  Discute-se  no  presente  caso  a  legitimidade  do 
estabelecimento de uma alíquota adicional diferenciada de 2,5% para a 
contribuição  patronal  devida  pelas  instituições  financeiras,  tal  qual 
prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/1990, na redação dada pela Lei nº 
9.876/1999. Penso que o relator abordou o tema de forma proficiente, de 
modo que o acompanho na íntegra. Assim, destaco apenas três questões 
que considero fundamentais para a solução do caso.

2. Primeiramente, afasto a alegação de que o adicional de 
alíquota de 2,5% sobre a folha de salários constitui nova fonte custeio da 
seguridade social e, portanto, deveria fazer incidir a regra do art. 195, § 4º, 
da CF.  Isso porque,  a  alíquota extra nada mais representa do que um 
adicional que incide sobre a mesma base econômica, qual seja, a folha de 
salários. Em verdade, trata-se de uma exceção à regra geral,  que criou 
uma  forma  especial  de  tributação  sobre  a  folha  de  salários  para  as 
instituições financeiras, elevando a alíquota total para 22,5% da folha de 
salários.  Em  relação  a  esse  ponto,  a  jurisprudência  deste  Tribunal  é 
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pacifica  no  sentido  de  que  é  necessário  lei  complementar  apenas  nos 
casos  de  criação  de  nova  fonte  de  custeio  para  a  seguridade  social, 
diversa das já elencadas no inciso I do art. 195 da CF. Nesse sentido, veja-
se:

“CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  PREVIDÊNCIA 
SOCIAL.  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL:  PARLAMENTAR: 
EXERCENTE  DE  MANDATO  ELETIVO  FEDERAL, 
ESTADUAL ou MUNICIPAL. Lei 9.506, de 30.10.97. Lei 8.212, 
de 24.7.91. C.F., art. 195, II, sem a EC 20/98; art. 195, § 4º; art. 
154, I. I. - A Lei 9.506/97, § 1º do art. 13, acrescentou a alínea h 
ao  inc.  I  do  art.  12  da  Lei  8.212/91,  tornando  segurado 
obrigatório do regime geral de previdência social o exercente de 
mandato eletivo, desde que não vinculado a regime próprio de 
previdência social. II. - Todavia, não poderia a lei criar figura 
nova de segurado obrigatório da previdência social, tendo em 
vista o disposto no art. 195, II, C.F. Ademais, a Lei 9.506/97, § 1º 
do  art.  13,  ao  criar  figura  nova  de  segurado  obrigatório, 
instituiu  fonte  nova  de  custeio  da  seguridade  social, 
instituindo  contribuição  social  sobre  o  subsídio  de  agente 
político.  A  instituição  dessa  nova  contribuição,  que  não 
estaria incidindo sobre "a folha de salários, o faturamento e os 
lucros" (C.F., art. 195, I, sem a EC 20/98), exigiria a técnica da 
competência residual da União, art. 154, I, ex vi do disposto no 
art.  195,  §  4º,  ambos  da  C.F.  É  dizer,  somente  por  lei 
complementar poderia ser instituída citada contribuição. III. - 
Inconstitucionalidade da alínea  h  do inc.  I  do  art.  12  da Lei 
8.212/91, introduzida pela Lei 9.506/97, § 1º do art. 13. IV. - R.E. 
conhecido e provido. (RE nº 351.717, Rel. Min. Carlos Velloso)

3. Em segundo lugar, registro que o art. 195, § 9º, da CF, 
desde  a  redação  conferida  pela  Emenda  Constitucional  nº  20/1998, 
autoriza a instituição de alíquotas e bases de cálculo diferenciadas em 
razão da atividade econômica e do nível de uso de mão de obra. O que 
reforça a possibilidade de tratamento não coincidente entre contribuintes 
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que se encontrem em situações distintas.
      

4. Nesse sentido, considero importante reconhecer que as 
instituições financeiras têm uma atividade cada vez menos intensiva em 
mão-de-obra, o que autoriza um discrímen razoável pelo legislador. Sobre 
o tema,  Fabio Zambitte Ibrahim destaca que a tributação diferenciada, 
que  eleva  para  22,5%  a  alíquota  da  contribuição  patronal  para  as 
instituições financeiras, coaduna-se com a parte final do art. 195, § 9º, da 
CF e, portanto, promove isonomia sob o prisma substancial. Confira-se:

“Tal acréscimo visa atender ao princípio da isonomia, pois 
estas  entidades,  como  regra,  têm  atividade  altamente 
informatizada,  reduzindo  ao  máximo  a  mão  de  obra 
empregada,  o  que  traz  como  consequência  a  redução  da 
arrecadação previdenciária em detrimento de outros segmentos 
econômicos.

Buscando reduzir tal desigualdade, o legislador optou por 
cobrar adicional  destas empresas,  que,  em vez de pagarem a 
alíquota  básica  de  20%,  devem  utilizar-se  de  alíquota 
equivalente a 22,5%.1”

5.  Ademais, o Plenário desta Corte já se manifestou pela 
constitucionalidade  desse  regime  de  tributação  com  base  exatamente 
nesse argumento, veja-se:

“PROCESSO  CIVIL.  MEDIDA  CAUTELAR.  EFEITO 
SUSPENSIVO  A  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  A  FOLHA  DE  SALÁRIOS. 
ADICIONAL. § 1º DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91.

A  sobrecarga  imposta  aos  bancos  comerciais  e  às 
entidades financeiras, no tocante à contribuição previdenciária 
sobre a folha de salários, não fere, à primeira vista, o princípio 
da isonomia tributária, ante a expressa previsão constitucional 

1 Fabio Zambitte Ibrahim, Curso de Direito Previdenciário, 2014, p. 248-249.
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(Emenda de Revisão nº 1/94 e Emenda Constitucional nº 20/98, 
que inseriu o § 9º no art. 195 do Texto permanente). Liminar a 
que se nega referendo. Processo extinto”. (AC nº 1109 SP, Rel. 
Min. Marco Aurélio)

6. Em terceiro lugar, penso que é preciso interpretar o art. 
195, I, que prevê a contribuição patronal sobre folha de salários, de forma 
conjugada com o artigo 194, V, ambos da Constituição, com o objetivo de 
compatibilizar  a  tributação  das  bases  econômicas  que  se  abrem  ao 
financiamento  da  Seguridade  Social  com  o  princípio  da  equidade  na 
forma de  participação  do  custeio.  Assim,  olhando-se  por  esse  prisma, 
parece-me absolutamente razoável a atuação do legislador ordinário, já 
que as instituições financeiras apresentam altos índices de lucro e uma 
progressiva diminuição da base de cálculo da contribuição. Assim, não 
enxergo aqui nenhuma violação à isonomia tributária ou à capacidade 
contributiva. Ao revés, entendo que ao modular a tributação do setor de 
forma a tornar mais equitativa sua participação no custeio da seguridade 
social, o legislador objetivou promover a justiça fiscal e a isonomia sob o 
prisma substancial. 

7. Por todo exposto, voto no sentido de conhecer e negar 
provimento ao recurso extraordinário,  sugerindo a fixação da seguinte 
tese  em  sede  de  repercussão  geral:  “a  diferenciação  de  alíquotas  em  
relação  às  contribuições  previdenciárias  incidentes  sobre  a  folha  de  
salários de instituições financeiras ou equiparáveis, com previsão no art.  
22,§1º, da Lei 8.212/91, não representa ofensa à igualdade tributária, uma  
vez que possui guarida constitucional legítima a partir da EC 20/98 e  
concretiza o princípio da igualdade substancial e da solidariedade no  
custeio da seguridade social”.
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Voto - MIN. ROSA WEBER

30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

VOTO

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  - Senhor  Presidente, 
trata-se  de  mandado  de  segurança  impetrado  em   1º  grau,  em  que 
denegada a segurança por decisão que desafiou apelação, a que negado 
seguimento monocraticamente,  ensejando o manejo  de  agravo interno, 
que veio  a  ser  desprovido.  Os embargos de declaração opostos  foram 
rejeitados,  com  a  subsequente  interposição  do  recurso  extraordinário 
sobre o qual ora nos debruçamos, limitado o exame ao período posterior 
à  Emenda 20/1998.

Eu,  da  mesma  forma  que  o  eminente  Relator,  cujo  voto  sempre 
louvo, afasto a inconstitucionalidade formal. Não se cuida da criação de 
nova contribuição à seguridade social,  e sim de majoração de alíquota, 
consequentemente não sujeita à reserva de lei complementar. E, quanto à 
inconstitucionalidade  material,  também,  da  forma  como  já  foi  bem 
explicitado, não vislumbro qualquer afronta aos princípios da isonomia, 
da  capacidade  contributiva  e  da  equidade,  em  função  do  fator  de 
discrímen que, a meu juízo, se legitima na nossa Constituição. 

Assim,  também  conheço  e  nego  provimento  ao  recurso 
extraordinário. 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX  -  Senhor Presidente,  egrégio 
Tribunal  Pleno,  ilustre  representante  do  Ministério  Público,  senhores 
advogados, estudantes presentes. 

Senhor Presidente, também verifico, à luz da Constituição Federal, 
no art. 195, inciso I, que já havia uma previsão normativa constitucional 
desse tributo "contribuição", razão pela qual o que houve, na essência, foi 
uma majoração de alíquota.  Isso não é novidade no Direito  brasileiro, 
porque, quanto maior o vencimento do contribuinte, maior é o índice, a 
alíquota do imposto de renda. Então, essa é uma estratégia fiscal que nós 
já estamos acostumados. 

Em segundo  lugar,  pelos  números  que  foram indicados,  há  uma 
escorreita  aplicação  dos  princípios  da  isonomia  e  da  capacidade 
contributiva,  porque  estão  sendo  tratados  de  forma  diferenciada  os 
contribuintes que têm uma posição diferenciada à luz do fato gerador 
desse tributo. 

E  ainda  que  assim  não  bastasse,  Senhor  Presidente,  eu  colho  da 
relatoria do Ministro Marco Aurélio, na Ação Cautelar 1.109, o seguinte:

"A  sobrecarga  imposta  aos  bancos  comerciais  e  às 
entidades financeiras, no tocante à contribuição previdenciária 
sobre a folha de salários, não fere, à primeira vista, o princípio 
da isonomia tributária, ante a expressa previsão constitucional 
(Emenda de Revisão nº 1/94 e Emenda Constitucional nº 20/98, 
que inseriu o § 9º no art. 195 do Texto permanente)."

Por outro lado, mais recente,  o Recurso Extraordinário 490.576 do 
Ministro Joaquim Barbosa, cujo item II destaca:

"2. As razões recursais não afastam dúvida determinante, 
relativa à possibilidade de as instituições financeiras sofrerem 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

RE 598572 / SP 

sacrifícios marginais proporcionalmente maiores, nos termos do 
princípio da solidariedade no custeio da seguridade social."

De  sorte  que,  sob  o  ângulo  constitucional  e  sob  os  ângulos 
doutrinário  e  jurisprudencial,  não  há  nenhuma  eiva  de 
inconstitucionalidade que possa levar ao provimento do recurso, razão 
pela qual estou acompanhando integralmente o Relator, inclusive quanto 
à segmentação sugerida pelo Ministro Marco Aurélio. 
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

 
VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
também  não  vislumbro  nenhuma  inconstitucionalidade  formal  ou 
material, como já foi exposto, aqui, no voto do Ministro-Relator e dos que 
o  acompanham,  pela  ausência  de qualquer agressão aos  princípios  da 
isonomia, da capacidade contributiva, e da equidade. Bem ao contrário, o 
que  parece  ter  ocorrido  foi  exatamente  o  tratamento  do  legislador  no 
sentido  de  assegurar  a  substancialidade  do  princípio  da  capacidade 
contributiva. 

Por  essa  razão,  com  a  restrição  ao  período  subsequente  ao  da 
emenda,  tal  como posto  pelo  Ministro  Marco  Aurélio  e  acolhido  pelo 
Relator,  eu o acompanho no sentido de conhecer e negar provimento ao 
recurso extraordinário.  
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Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

30/03/2016 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572 SÃO PAULO

VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  Eu  também me  ponho  inteiramente  de  acordo,  não 
apenas em razão  dos argumentos  muito  substantivos  enunciados pelo 
douto Relator, também pelos demais argumentos ventilados pelos meus 
Pares. 

Trago aqui também anotações mostrando que nós já  debatemos o 
tema  em  sede  cautelar,  inclusive  numa  Ação  Cautelar  1.109,  já 
mencionada pelo eminente Ministro Fux, de relatoria do Ministro Marco 
Aurélio, em que essa questão foi – ainda que de forma precária, efêmera, 
posto que em sede cautelar – deferida e decidida pelo Plenário da Casa. 

Eu  trago  também  outras  decisões  no  mesmo  sentido,  em  sede 
cautelar,  de  minha  relatoria,  na  AC  1.597,  e  há  outros  recursos 
extraordinários  aos  quais  faço  referência.  E  também  há  outros  já 
mencionados pelo eminente Relator.

 Portanto, acompanho inteiramente o Relator no sentido de conhecer 
do  recurso  extraordinário  e  negar-lhe  provimento,  fazendo  essa 
segmentação temporal, acolhendo a tese a partir da edição da Emenda 20.
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cautelar,  de  minha  relatoria,  na  AC  1.597,  e  há  outros  recursos 
extraordinários  aos  quais  faço  referência.  E  também  há  outros  já 
mencionados pelo eminente Relator.

 Portanto, acompanho inteiramente o Relator no sentido de conhecer 
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segmentação temporal, acolhendo a tese a partir da edição da Emenda 20.
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Extrato de Ata - 30/03/2016

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.572
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : BANCO DIBENS S/A
ADV.(A/S) : LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO (124071/SP)
ADV.(A/S) : RUBENS JOSÉ NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA (110862/SP)
RECDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS 
GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E 
CAPITALIZAÇÃO - CNSEG
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA (112310/RJ) E 
OUTRO(A/S)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do 
Relator, apreciando o tema 204 da repercussão geral, conheceu do 
recurso  extraordinário  e  a  este  negou  provimento.  Em  seguida, 
também  por  unanimidade,  o  Tribunal  fixou  a  seguinte  tese:  “É 
constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em 
relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha 
de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas 
legalmente equiparáveis, após a edição da Emenda Constitucional nº 
20/1998”. Falaram pelo recorrente, Banco Dibens S/A, o Dr. Luiz 
Eduardo de Castilho Girotto; pela recorrida, União, o Dr. Leonardo 
Quintas Furtado, Procurador da Fazenda Nacional, e, pelo  amicus 
curiae,  Confederação  Nacional  das  Empresas  de  Seguros  Gerais 
Previdência  Privada  e  Vida  Saúde  Suplementar  e  Capitalização  – 
CNSEG,  o  Dr.  Francisco  Carlos  Rosas  Giardina.   Ausentes, 
justificadamente,  os  Ministros  Celso  de  Mello,  Dias  Toffoli  e 
Gilmar  Mendes,  este  participando,  em  Portugal,  do  IV  Seminário 
Luso-Brasileiro de Direito, promovido pela Escola de Direito de 
Brasília do Instituto Brasiliense de Direito Público (EDB/IDP) e 
pela  Faculdade  de  Direito  da  Universidade  de  Lisboa  (FDUL). 
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 
30.03.2016.

 
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes 

à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e 
Edson Fachin.

 Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko Volkmer 
de Castilho.
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GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E 
CAPITALIZAÇÃO - CNSEG
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA (112310/RJ) E 
OUTRO(A/S)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do 
Relator, apreciando o tema 204 da repercussão geral, conheceu do 
recurso  extraordinário  e  a  este  negou  provimento.  Em  seguida, 
também  por  unanimidade,  o  Tribunal  fixou  a  seguinte  tese:  “É 
constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em 
relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha 
de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas 
legalmente equiparáveis, após a edição da Emenda Constitucional nº 
20/1998”. Falaram pelo recorrente, Banco Dibens S/A, o Dr. Luiz 
Eduardo de Castilho Girotto; pela recorrida, União, o Dr. Leonardo 
Quintas Furtado, Procurador da Fazenda Nacional, e, pelo  amicus 
curiae,  Confederação  Nacional  das  Empresas  de  Seguros  Gerais 
Previdência  Privada  e  Vida  Saúde  Suplementar  e  Capitalização  – 
CNSEG,  o  Dr.  Francisco  Carlos  Rosas  Giardina.   Ausentes, 
justificadamente,  os  Ministros  Celso  de  Mello,  Dias  Toffoli  e 
Gilmar  Mendes,  este  participando,  em  Portugal,  do  IV  Seminário 
Luso-Brasileiro de Direito, promovido pela Escola de Direito de 
Brasília do Instituto Brasiliense de Direito Público (EDB/IDP) e 
pela  Faculdade  de  Direito  da  Universidade  de  Lisboa  (FDUL). 
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 
30.03.2016.

 
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes 

à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e 
Edson Fachin.

 Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko Volkmer 
de Castilho.
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Supremo Tribunal Federal
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Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 10657848

Inteiro Teor do Acórdão - Página 43 de 43


	Ementa e Acórdão
	Debate
	Relatório
	Antecipação ao Voto
	Voto - MIN. EDSON FACHIN
	Observação
	Esclarecimento
	Debate
	Voto - MIN. ROBERTO BARROSO
	Voto - MIN. ROSA WEBER
	Voto - MIN. LUIZ FUX
	Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA
	Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
	Extrato de Ata - 30/03/2016

