
 

 Pá
gi

na
 1 

www.oliveiraecarvalho.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO GERENCIAL 

 

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

24 de Fevereiro de 2021. 

 
  



 

 Pá
gi

na
 2

 

www.oliveiraecarvalho.com 

 

Ao  

Cliente: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. 

Referência: Relatório Gerencial – Recuperação de Créditos Previdenciários. 

 

ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL 

 

Prezado senhor, 

Tem o presente a finalidade de lhe apresentar o relatório de não incidência de 

contribuição previdenciária patronal, da contribuição sobre o risco ambiental de trabalho e de 

outras entidades e fundos sobre verbas presentes na folha de pagamento da empresa, além da 

recuperação de valores de Salário Educação e Incra, em razão de excederem o teto de 20 

salários-mínimos previstos em lei e demais benefícios. 

Apontaremos as premissas estabelecidas pela Lei, ressaltando o que incide ou não, sob 

a ótica legal, além do que é possível recuperar administrativamente por compensação ou 

restituição e, a posteriori, o que é passível de discussão perante nossos tribunais. 

Salientamos que não é escopo dos nossos trabalhos a análise dos procedimentos 

contábeis e de escrituração fiscal, assim como de rotinas de registro e arquivamento de 

documentos fiscais, que poderiam ensejar contingências tributárias que ainda não foram objeto 

de fiscalização pelas autoridades competentes. 

O presente relatório foi elaborado pelos profissionais da Oliveira & Carvalho e contou 

com a contribuição de nome do colaborador da empresa, convidada pela empresa RAZÃO 

SOCIAL DA EMPRESA. Acreditamos que tal pessoa teve atuação precípua neste projeto. Por isso, 

somo-lhe gratos. 

 

Oliveira & Carvalho Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda. 
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1. Créditos apurados 

Os valores apurados para a empresa são os abaixo mencionados, levando em 

consideração o período de 03/2016 até 13/2019) 

 

1.1 PROVÁVEIS 

 

RCP 

 

 

TERCEIROS - BC LIMITADA A 20 SALÁRIOS 

 

1.2 – POSSÍVEL 
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1.3 REMOTOS 

 

 

 

Para fins da análise contida neste relatório, adotamos o seguinte critério de classificação 

da chance de êxito dos processos judiciais e procedimentos administrativos que passamos a 

analisar: 

 

Chance de êxito REMOTA: baixa probabilidade de êxito É classificada como remota 

quando a legislação 

expressamente estabelece a 

incidência do tributo para aquele 

fato gerador ou quando a 

jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e/ou do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) é 

desfavorável aos contribuintes. 

Chance de êxito POSSÍVEL: média probabilidade de 

êxito 

É classificada como possível 

quando os tribunais superiores 

decidiram a favor do contribuinte 

em alguns casos e contrariamente 

em outros; ou quando não há 

qualquer precedente nesses 

tribunais. 
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Chance de êxito PROVÁVEL: alta probabilidade de êxito É classificada como provável 

quando a legislação 

expressamente exclui a incidência 

do tributo para aquele fato 

gerador ou quando a 

jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e/ou do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) é 

favorável aos contribuintes. 

Importante salientar que o presente trabalho foi realizado de acordo com as 

informações fornecidas por V.Sas., assim, o objeto de nosso estudo se reserva ao universo 

dessas informações, bem como os princípios e normas que regulamentam a matéria. 

 

 

2. Análise jurídico – tributária da incidência de Contribuição Social 

sobre as rubricas da folha de salário 

2.1. Sistema constitucional tributário 

 O sistema constitucional tributário é um conjunto de princípio e regras (norma jurídica) 

que tratam da tributação, ou seja, ação estatal de instituir tributos, em conformidade com a 

Constituição Federal. 

O sistema constitucional tributário está regido do art .145 a 162 da CF/88, entretanto, 

há outros artigos que também regem o sistema constitucional tributário, tal como as imunidades 

tributárias, contidas no art. 5º da CF/88. 

Logo, a análise correta das normas de competência tributárias dos entes federativos, se 

torna imprescindível delinear qual é o alcance dos princípios constitucionais em matéria 

tributária, com o objetivo de interpretar corretamente os dispositivos que especificam e 

delimitam este ramo do direito, tornando possível compreender de forma mais acurada as 

demais normas do ordenamento jurídico, até em razão de sua proximidade e de sua 

indissociabilidade com o Direito Constitucional. 
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2.1.1. Sistema de seguridade social 

O sistema de seguridade social compreende o conjunto de ações e instituições públicas 

e privadas que objetivam a justiça e o bem-estar sociais. 

Como sistema, contém em si uma série de elementos, chamados pela doutrina 

tradicional de repertório, normativos ou não, integrados e harmonizados por princípios 

constitucionais eleitos para norteá-lo, atingindo toda a sociedade que por esse sistema é 

protegida. 

O artigo 194 da Constituição Federal descreve o tripé da cobertura social, de modo a 

garantir a saúde, a previdência e a assistência sociais, sempre em conformidade com os 

seguintes princípios: 

(i) universalidade na cobertura e do atendimento, derivado do 

princípio da isonomia, tem a finalidade de garantir a todos os 

segurados o atendimento de qualquer necessidade ligada à cobertura 

do sistema; 

(ii) uniformidade dos benefícios aos trabalhadores urbanos e rurais, o 

que dá cabo à histórica diferenciação destes tipos de trabalhadores, 

equiparando os trabalhadores rurais aos urbanos, no que se refere ao 

pagamento de benefícios; 

(iii) seletividade e distributividade prestação dos benefícios e serviços, 

que garante a determinação pelo legislador daquelas prestações 

necessárias para o atendimento da finalidade do sistema e sua 

distribuição proporcional à necessidade individual do segurado; 

(iv) irredutibilidade do valor dos benefícios, qualitativa e quantitativa, 

não só nominal; 

(v) equidade na forma de participação e custeio, um dos princípios 

informadores da relação de custeio do sistema, é a ferramenta para 

estipulação de critério a permitir o custeio em maior proporção por 

aqueles que devam contribuir mais; 

(vi) diversidade da base de financiamento, que conforme estabelece a 

própria Constituição Federal, partirá dos cofres públicos e particulares, 



 

 Pá
gi

na
 9

 

www.oliveiraecarvalho.com 

 

visando maior solidez e segurança quanto à capacidade de garantir a 

efetividade das ações; 

(vii) descentralização da administração a permitir que toda a 

sociedade participe da gestão por via de seus representantes, 

aproximando-a dos segurados. 

Esses princípios gerais norteiam todas as normas de estrutura do sistema de seguridade 

social, cujo administrador deve observá-los na criação dos atos estatais e na aplicação de normas 

individuais e concretas pelos particulares e agentes públicos. 

 

2.2 Premissas para a incidência das contribuições sociais 

 

Considerando a necessidade de viabilizar esse sistema, a Constituição Federal 

estabeleceu que o seu custeio seja suportado por toda a sociedade, nos seguintes termos do 

art. 195, caput da Constituição Federal de 1988: 

A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 

dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e das contribuições sociais devidas pelos empregadores e 

trabalhadores e os incidentes sobre os lucros das empresas, receitas ou 

faturamento das empresas. 

A nossa Carta Magna prevê ainda os critérios mínimos para nortear o legislador 

infraconstitucional acerca das possibilidades de incidência ou não das contribuições sociais 

criadas, prescrevendo a incidência do tributo sobre as seguintes bases de cálculo: 

I - Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na 

forma da lei, incidentes sobre: 

a) A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 

creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, 

mesmo sem vínculo empregatício; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) 

b) A receita ou o faturamento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
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c) O lucro; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 

incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 

regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a 

ele equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003) 

Desta forma, da análise de todas as normas componentes do sistema previdenciário e 

assistencial, apontamos que as contribuições sociais se tornam obrigatórias sempre que 

presentes as seguintes premissas: 

(i) Por parte do empregador, da empresa e da entidade a ela 

equiparada na forma da lei, quando há remuneração paga ou 

creditada aos segurados a seu serviço de forma habitual; 

(ii) Por parte dos trabalhadores, quando a verba paga componha o 

seu salário de contribuição; 

 

2.2.1. Das contribuições previdenciárias da empresa 

 

Conforme dispõe a Constituição Federal, toda empresa deverá recolher contribuição 

social sobre a remuneração paga aos trabalhadores que lhe prestem serviços haja, ou não, 

vínculo empregatício. 

Nos termos da legislação previdenciária, remuneração é a totalidade dos rendimentos 

pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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normativa, conforme previsto no art. 22, I da Lei n° 8.212/91, que dispõe sobre a organização 

da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. 

2.3. Não incidência das Contribuições previdenciárias para a empresa 

A não incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas sobre 

determinadas remunerações estão previstas expressamente no art. 28, §9° da Lei nº 8.212/91, 

bem como a partir de uma interpretação jurídica do art. 22 da Lei n° 8.212/91, ocorre nas 

seguintes hipóteses, em conjunto ou isoladamente: 

(i) Em razão da importância paga não ser considerada remuneração, 

para os efeitos da lei; 

(ii) Quando as importâncias pagas não possuam caráter habitual; 

(iii) Se a importância objetiva indenizar o empregado; 

(iv) Quando o segurado não for contribuinte obrigatório; 

 Partindo de tais premissas, podemos identificar quais verbas não remuneram o 

trabalho a partir da análise do art. 28, §9° da Lei n° 8.212/91 e da jurisprudência dos tribunais 

superiores, consequentemente, excluindo-as da base de cálculo da contribuição previdenciária 

patronal. 

 

3. Da classificação de êxito das rubricas 

3.1. Das rubricas prováveis passiveis de compensação administrativa 

 As rubricas prováveis são aquelas passiveis de compensação imediata decorrente da 

exclusão prevista em lei ou porque há jurisprudência pacífica nos Tribunais Superiores (STJ e 

STF) favoráveis à exclusão da base de cálculo. 
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Aviso prévio indenizado 

O aviso prévio é um direito conferido ao trabalhador e consagrado tanto na Constituição 

Federal (art. 7º, XXI), como também na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (art. 487, § 1º).  

O aviso prévio indenizado é o valor creditado ao empregado como indenização pela 

interrupção do contrato de trabalho sem justa causa e sem que seja atendido o prazo de aviso 

prévio instituído pela legislação trabalhista.  

Com nítido caráter indenizatório, o aviso prévio indenizado não eram alcançados pelas 

contribuições previdenciárias até a entrada em vigor do Decreto nº 6.727/09, que promoveu 

alterações no Decreto nº 3.048/99.  

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema por meio do Recurso 

Especial nº 1.230.957/RS, firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição 

previdenciária sobre estes valores, julgamento este, concluído sob o rito dos recursos 

repetitivos. Veja: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME 
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA 
INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO 
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS 
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 

2.2 Aviso prévio indenizado. 

A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 
6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não 
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do 
empregador, não ensejam a incidência de contribuição previdenciária. 
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por 
prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua 
rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida 
antecedência.  

Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o 
empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, 
garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço 
(art. 487, § 1º, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta 
de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano 
causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão 
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contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição 
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011).  

Destarte, não há como se conferir à referida verba o caráter 
remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o 
trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso 
prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado 
não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. 
Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a 
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal 
verba (REsp 1.221.665/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJe de 23.2.2011). 

A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio 
indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho 
Delgado e Amauri Mascaro Nascimento.”  

Sem prejuízo a este entendimento, ainda foi editada pela própria Receita Federal a Nota 

PGFN/CRJ/nº 485/2016, assim ementado: 

Aviso prévio indenizado. ARE nº 745.901. Tema 759 de Repercussão 
Geral. Portaria PGFN nº 502/2016. Parecer PGFN/CRJ nº 789/2016. 
Decisões recentes que entendem que o STF assentou a ausência de 
repercussão geral da matéria em virtude. Inviabilidade, no cenário 
atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP nº 
1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da 
Lei n° 10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota 
PGFN/CRJ nº 640/2014. Inclusão do tema em lista de dispensa de 
contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB nos termos do 
§9º do art. do art. 3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01/2014. 

Inclusive, foi editada a Solução de Consulta COSIT 249/2017, que assim estabelece: 

ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias  
EMENTA: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE.  
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial nº 
1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de 
Processo Civil (CPC), afastou a incidência das contribuições sociais 
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.  
Em razão do disposto no art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002, na Portaria 
Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ nº 485, de 
2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se 
vinculada ao referido entendimento.  
A jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio 
indenizado no 13º salário (gratificação natalina), por possuir natureza 
remuneratória, conforme precedentes do próprio STJ.  



 

 Pá
gi

na
 14

 

www.oliveiraecarvalho.com 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.522, de 2002, art. 19, inciso V; Portaria 
Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014, art. 3º; Nota PGFN/CRJ nº 485, de 
2016. 
(Solução De Consulta COSIT nº 249, de 23 de maio de 2017, 
Publicado(a) no DOU de 06/06/2017, seção 1, pág. 39) 

 

Mais uma vez, o que se conclui da simples análise de todo o acima exposto é que o 

contribuinte possui o direito de recuperar, imediatamente, por meio de compensação esta 

rubrica, visto que a matéria foi analisada favoravelmente, sob a sistemática dos repetitivos pelos 

Tribunais Superiores.  

Valores pagos nos 15 dias antecedentes a concessão do auxílio-doença e acidente de trabalho 

O auxílio-doença está estatuído nos artigos 59 e 60, § 3º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência social, cujo texto legal é o 

seguinte: 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 
nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua 
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
 
 
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a 
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no 
caso dos demais segurados, a contar da data do início da 
incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.   
[...] 
 
 
§ 3º Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do 
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à 
empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral.  
§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em 
convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas 
correspondentes ao período referido no § 3º, somente devendo 
encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência social 
quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias. 

 

Ou seja, o pagamento de auxílio-doença a que se refere este estudo é aquele 

suportado exclusivamente pela empresa, o qual corresponde aos valores pagos pelo 

empregador durante o afastamento do empregado por até 15 dias (anterior a março de 2015) 

ou 30 dias (após março de 2015). 
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Ao analisar o tema através do Recurso Especial nº 1.230.957/RS, este julgado sob o 

rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que não incide contribuição previdenciária sobre estes valores: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. 
REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A 
RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES 
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO 
MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE 
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-
doença. No que se refere ao segurado empregado, durante os 
primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da 
atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador 
efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3º, da Lei 
8.213/91 — com redação dada pela Lei 9.876/99).  
Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo 
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o 
trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias 
consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou 
seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. 
Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a 
Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a 
importância paga pelo empregador ao empregado durante os 
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não 
incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na 
hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza 
remuneratória.” 
(RESP, 1.230.957/RS publ. 20.06.2013) 

 

Igual solução esta rubrica teve, se comparada ao aviso prévio, haja vista que, também 

para este tema, a Receita Federal, por meio de sua Procuradoria, editou Nota explicativa que 

serve de diretrizes e orientações para todos os seus procuradores, onde expressamente 

dispensa os procuradores de recorrerem e contestarem ações que tenham como tema central 

este questionamento. 

 

Referido documento é a Nota PGFN/CRJ/nº 115/2017, que assim prevê em sua ementa: 

“RE nº 892.238/RS. Tema 908 de Repercussão Geral. Portaria 
PGFN nº 502/2016. Parecer PGFN/CRJ nº 789/2016. Distinção 
entre as teses jurídicas debatidas nos processos referentes aos 
temas 20, 163 e 908. Consequências para interpretação da 
dispensa de contestar e recorrer relativa matéria decidida no 
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RESP nº 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. 
Art. 19, V, da Lei n° 10.522/2002. Alteração da orientação 
contida na Nota PGFN/CRJ nº 640/2014. Inclusão do tema em 
lista de dispensa de contestar e recorrer quanto à contribuição 
a cargo do empregador. Alteração a ser comunicada à RFB nos 
termos do §9º do art. do art. 3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº 01/2014.” 

 

À guisa de esclarecimento. Um dos temas debatidos justamente pelo Resp. 

1.230.957/RS a que faz menção a nota supra é justamente o auxílio-doença, estas rubricas não 

cabem debate e/ou recurso, já que a própria Procuradoria da Fazenda assim expôs. 

Todavia, por meio da Solução de Consulta 99.101/2017, a Receita Federal reafirmou que 

o entendimento quanto a “incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço 

constitucional de férias e primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado em razão de 

doença ou acidente permanece inalterado apesar da decisão do Superior Tribunal de Justiça no 

REsp 1.230.957, devendo continuar sendo recolhidas, já que, segundo Nota PGFN/CRJ/520/2017, 

de 8 de junho de 2017, a orientação contida na NOTA PGFN/CRJ/115/2017 não vincula a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil” 

A Receita Federal questionou a PGFN acerca das considerações contidas na Nota 

115/2017, bem como a manutenção do referido tema na lista de dispensa de contestação e 

recursos relativamente à contribuição a cargo do empregado quanto ao adicional do terço de 

férias e da parcela paga no período dos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.  

Ponderou a Receita Federal acerca da dificuldade da operacionalização no 

entendimento assentado na nota 115/2017 frente aos sistemas informatizados ora existentes 

(SEFIP 8.4), pugnando, por fim, que a PGFN revisitasse seu entendimento e aguardasse o 

julgamento do Tema 20 de repercussão geral (RE 565.160) que versava acerca das contribuições 

a cargo do empregador. 

Em resposta à Receita Federal, editou a PGFN a nota CRJ 520/2017, in verbais: 

[...] 16. Nota-se que, mesmo diante das considerações 
formuladas pela RFB (inclusive as dificuldades práticas de 
operacionalização de tal entendimento), não parece adequado, 
no momento, alterar o entendimento perfilhado na Nota 
PGFN/CRJ nº 115/2017, ao menos quanto à orientação para a 
atuação da União em juízo no tocante à contribuição do 
empregado. 
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17. Convém ainda – no intuito de reforçar esse posicionamento 
– mencionar que o STF, ao julgar o mérito do tema 20, fixou a 
tese de que "a contribuição social a cargo do empregador incide 
sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou 
posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998". Vale 
esclarecer que não se está agora analisando a decisão do STF no 
RE nº 565.160 e seus impactos, tendo em vista que ainda não 
houve a publicação do acórdão, mas deve-se levar em conta que 
a tese fixada por ocasião do julgamento de tal recurso 
extraordinário indica que a Corte Suprema restringiu o 
entendimento firmado naquele precedente à contribuição 
previdenciária a cargo do empregador, tendo em vista que 
somente em tal caso há norma constitucional tratando da 
incidência sobre toda a remuneração auferida pelo 
empregado.11 [...] 

  

Logo, permanece prevalecendo o entendimento da Nota PGFN/CRJ nº 115/2017, que 

dispensa a contestação/recurso nos processos que questionam a não incidência de contribuição 

previdenciária patronal sobre os 15 primeiros dias antecedentes ao auxílio doença e auxílio 

acidente de trabalho.  

Corroborando essa tese, é salutar mencionar que o próprio Conselho Administrativos de 

Recursos Fiscais (CARF) já encampou entendimento da não incidência da contribuição 

previdenciária sobre as verbas pagas a título de 15 dias anteriores à concessão de auxílio-

doença, sobre ao terço constitucional de férias indenizadas, sobre o adicional referente às férias 

gozadas e sobre a rubrica aviso prévio indenizado, conforme se verifica com facilidade da 

jurisprudência administrativa abaixo: 

Ementa(s)  

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias 

Período de apuração: 01/03/2009 a 31/07/2009 

 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. É vedada a 

compensação de contribuições previdenciárias se ausentes os atributos de liquidez e 

certeza do crédito compensado. A compensação de contribuições previdenciárias com 

créditos não materialmente comprovados será objeto de glosa e consequente 

lançamento tributário, revertendo ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário. 

 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO. Não incide contribuição previdenciária sobre as verbas 

pagas a título de 15 dias anteriores à concessão de auxílio-doença, sobre ao terço 

constitucional de férias indenizadas, sobre o adicional referente às férias gozadas e 

sobre a rubrica aviso prévio indenizado, de acordo com decisão proferida pela Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais, nos quais se 

discutia a incidência de contribuição patronal no regime geral de previdência social. Os 
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recursos foram submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil 

(recurso repetitivo) DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA PELOS 

ARTIGOS 543-B E 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do CARF (Portaria nº 256/2009), as 

decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista 

pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/73), deverão ser 

reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.  

MULTA ISOLADA. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO 

DEFICIENTE DO PROCESSO. A falsidade da declaração, a conduta dolosa do sujeito 

passivo tem que estar demonstrada no auto de infração para se subsumir ao tipo 

infracional previsto no art. 89, §10 da Lei nº 8.212/91. Recurso Voluntário Provido em 

Parte. 

Decisão  

Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda 

Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Por unanimidade de votos em 

dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a parcela 

referente à multa isolada e a glosa das compensações havidas sobre a rubrica "Aviso 

Prévio Indenizado", esta em função do que foi decidido pelo STJ no REsp 1.230.957, 

submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), 

de reprodução obrigatória nos julgamentos do CARF, nos termos do art. 62-A, do seu 

Regimento Interno do CARF. Fez sustentação oral: Alexandre Bassi Borzani OAB/DF 

36458 - Liege Lacroix Thomasi – Relatora e Presidente Participaram da sessão de 

julgamento os conselheiros: Liege Lacroix Thomasi (Presidente), Arlindo da Costa e Silva, 

André Luís Mársico Lombardi, Leonardo Henrique Pires Lopes, Juliana Campos de 

Carvalho Cruz, Leo Meirelles do Amaral. (Processo 10980.720435/2013-64 – Acórdão 

2302-003.160 -  HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA – Recurso 

Voluntário – Sessão 14/05/2014 – Rel. Liege Lacroix Thomasi 

 

Férias indenizadas e o abono de férias indenizadas 

A Instrução Normativa RFB nº 971/2009, expressamente exclui da incidência da 

contribuição previdenciária os valores de férias indenizadas e o abono de férias indenizadas. 

Tanto é assim que o art. 28, §9º, alínea “d” e item 6 da Lei 8.212/90 assim estabelece: 

Art. 28. [...] 
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta 
Lei, exclusivamente: 
[...] 
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d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e 
respectivo adicional constitucional, inclusive o valor 
correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata 
o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; 
[...] 
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 
e 144 da CLT;  

 

13º Indenizado 

O 13º salário indenizado (decorrente do aviso prévio indenizado), não se sujeita à 

incidência de INSS, tendo em vista se tratar de verba indenizatória, nos termos da Solução de 

Consulta Cosit 292 de 06/12/2019. 

Abono assiduidade 

Este conceito é bastante valorizado no contexto de trabalho, sendo que algumas 

empresas atribuem prêmios aos seus trabalhadores que demonstram assiduidade e 

pontualidade, que são características que contribuem para o aumento da produtividade e 

eficiência da empresa.  

O abono assiduidade corresponde ao direito do empregado de ter determinado número 

de dias de folga para cada ano trabalhado. Mesmo quando essa folga for convertida em pecúnia, 

esta não possui natureza salarial, mas sim indenizatória, pois temos configurada uma espécie de 

indenização ao empregado como reparação ao dano sofrido por não ter podido usufruir da sua 

folga, no momento oportuno. 

Outro elemento que caracteriza esta natureza indenizatória é a ausência de 

contraprestação remuneratória entre a verba e o trabalho. Pelo contrário, é verba paga como 

estímulo, que não integra a base para concessão de benefício previdenciário, tão pouco possui 

relação com o trabalho. 

Não obstante, o parecer da PGFN de nº 101/2016 - inclui o tema na lista de dispensa do 

recurso especial da contribuição previdenciária sobre o abono assiduidade, tendo sido 

consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sob a portaria 294/2010. 

Assim, são os entendimentos atualizados dos tribunais sobre a matéria:  

TRIBUTÁRIO.  RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.    ABONO ASSIDUIDADE, FOLGAS    
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NÃO   GOZADAS, AUXÍLIO-CRECHE E CONVÊNIO SAÚDE. NÃO 
INCIDÊNCIA. 

1.  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 
sentido de que não incide contribuição previdenciária, a cargo do 
empregador, sobre as verbas pagas a título de abono assiduidade, 
folgas não gozadas, auxílio-creche e convênio saúde. Precedentes. 

2.     Recurso     especial    a    que    se    nega    provimento. 

(..) 

2.  No que diz respeito às quantias pagas a título de "venda de férias", 
no limite permitido pela legislação vigente, por não corresponder à 
uma remuneração paga em razão da prestação de um serviço, afasta-
se a incidência da contribuição previdenciária. 

 

3. Recurso especial parcialmente provido. 

(REsp 1620058/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 16/03/2017, DJe 03/05/2017) 

TRIBUTÁRIO.   CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  ABONO-
ASSIDUIDADE.  NÃO INCIDÊNCIA. 

1.  Não incide Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade, 
dada a natureza indenizatória dessas verbas. Precedentes do STJ. 

2. Agravo Interno não provido. 

(AgInt no REsp 1611390/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016) 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
ABONO ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 
83/STJ. 

"É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não 
incide Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade e 
licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia." (AgRg no AREsp 
464.314/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 6/5/2014, DJe 18/6/2014.) Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1560219/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016) 
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Vale transporte 

Considera-se vale transporte pela Lei n° 7.418/85, art. 1°, os valores antecipados pelo 

empregador para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-

versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou 

interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante 

concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, 

excluídos os serviços seletivos e os especiais. 

 

Esse valor antecipado pelo empregador não constitui base de incidência de contribuição 

previdenciária, na forma do art. 2° da Lei n° 7.418/85. 

 

Art. 2º - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites 
definidos, nesta Lei, no que se refere à contribuição do empregador: 
(Renumerado do art. 3º, pela Lei 7.619, de 30.9.1987) 
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para 
quaisquer efeitos; 
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou 
de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador. 

 

Historicamente, o STJ possuía um entendimento restritivo, conforme o Resp. n° 

1.676.209, no sentido de que incidia contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título 

de vale transporte. O STF, contudo, nos autos do RE nº 478.410 entendeu que o vale transporte, 

independentemente de ser fornecido em dinheiro ou não, está isolado da incidência de 

contribuição previdenciária: 

EMENTA: RECURSO EXTRORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO 
LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. 
ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO 
TOTALIDADE NORMATIVA. 1. Pago o benefício de que se cuida neste 
recurso extraordinário em vale-transporte ou em moeda, isso não 
afeta o caráter não salarial do benefício. 2. A admitirmos não possa 
esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja afetado, 
estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional. 3. A 
funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no 
plano das relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão 
de valor, enquanto instrumento de pagamento sendo dotado de poder 
liberatório: sua entrega ao credor libera o devedor. Poder liberatório 
é qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que se 
manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite essa 
liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a 
débitos de caráter patrimonial. 4. A aptidão da moeda para o 
cumprimento dessas funções decorre da circunstância de ser ela 
tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado.  
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5. A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso 
legal, que respeita ao instrumento monetário enquanto em circulação; 
não decorre do curso forçado, dado que este atinge o instrumento 
monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso forçado] 
importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua 
conversão em outro valor. 6. A cobrança de contribuição 
previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título de vale-
transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a 
Constituição, sim, em sua totalidade normativa. Recurso 
Extraordinário a que se dá provimento. 

(RE 478410, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 
10/03/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT 
VOL-02401-04 PP-00822 RDECTRAB v. 17, n. 192, 2010, p. 145-166) 

Conformando-se ao entendimento do Pretório Excelso, o STJ alterou seu entendimento 

passando a concordar com o julgado do STF: 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 15 DIAS QUE 
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, VALE-TRANSPORTE, SALÁRIO-FAMÍLIA E 
FÉRIAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. 
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos 
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos 
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" 
(Enunciado Administrativo n. 2). 
2. No julgamento de recurso especial representativo da controvérsia 
(art. 543-C do CPC/73), a Primeira Seção desta Corte Superior firmou 
o entendimento de que a contribuição previdenciária não incide sobre 
o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e os quinze 
dias que antecedem o auxílio-doença (REsp 1.230.957/RS). 
3. As Turmas que compõe a Primeira Seção do STJ sedimentaram a 
orientação segundo a qual a contribuição previdenciária não incide 
sobre o auxílio-transporte ou o vale-transporte, ainda que pago em 
pecúnia. Precedentes. 
4. Apesar do nome, o salário-família é benefício previdenciário (arts. 
65 e ss. da Lei n. 8.213/1991), não possuindo natureza salarial (REsp 
1.275.695/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015), de modo que não 
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária (salário-de-
contribuição). 
5. Por expressa previsão legal (art. 28, § 9°, "d", da Lei n. 8.212/1991), 
não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título 
de férias indenizadas (AgInt no REsp 1581855/RS, Rel. Ministra REGINA 
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 
10/05/2017). 
6. Recurso especial desprovido. 
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(REsp 1598509/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 17/08/2017) 

 

Em que pese não haver julgado sob o regime de recursos repetitivos, A PGFN, através 

do Ato Declaratório nº 4/2016 sedimentou que “nas ações judiciais fundadas no entendimento 

de que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em 

pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba”, autorizando a dispensa de 

apresentação de contestação e recursos e a desistência dos recursos já interpostos. 

A Solução de Consulta COSIT nº 143/2016 também encampou a tese, sendo ementada 

em síntese, no sentido que “Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos em 

dinheiro a título de vale-transporte”.´ 

 

Por fim, a IN 971/2019, em seu art. 58, define algumas parcelas pagas aos funcionários 

que não se sujeitam à incidência das contribuições previdenciárias. Dentre tais parcelas que não 

sofrem incidência, a referida IN menciona os valores de vale-transporte, não mais fazendo 

qualquer restrição quanto a forma de pagamento deste benefício: 

  

Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:  

  

VI - a parcela recebida a título de vale-transporte; 
   

Vale salientar, que o entendimento atual é de que tais verbas incluem àquelas 

suportadas pelo próprio funcionário, alcançando os descontos realizados sob este título no 

salário bruto. 

 

Vale alimentação/refeição 

O vale alimentação, desde que não concedido em pecúnia, não integra a base de cálculo 

da contribuição previdenciária segundo a redação do art. 58, inciso III da IN 971/2009, com as 

alterações trazidas pela IN 1.867/2019. Essa regra, segundo o §2º do art. 58, retroage até 11 de 

novembro de 2017. 

 Anteriormente as alterações trazidas pela IN 1.867/2019, a IN 971/2009 estabelecia que 

apenas a parcela in natura do auxílio alimentação não estavam sujeitas à incidência da 

contribuição previdenciária. 
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Em relação ao auxílio-alimentação, o Decreto-Lei 5.452/43 – Consolidação das Leis do 

Trabalho – em seu art. 457, §2º, também estabelece a não incidência:  

Art. 457 .... 

§ 2o  As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-

alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e 

abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de 

trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e 

previdenciário.  

Vale salientar, que o entendimento atual é de que tais verbas incluem àquelas 

suportadas pelo próprio funcionário, alcançando os descontos realizados sob este título no 

salário bruto. 

Auxílio médico e odontológico 

A IN 971/2019, em seu art. 58, define algumas parcelas pagas aos funcionários que não 

se sujeitam à incidência das contribuições previdenciárias. Dentre tais parcelas que não sofrem 

incidência, a referida IN menciona os valores de vale-transporte, auxílio-alimentação e valores 

relativos à planos de saúde, conforme se demonstra a seguir: 

Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:  
 
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico da 
empresa ou por prestador conveniado, inclusive o reembolso de despesas com 
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-
hospitalares e outras similares, ainda que concedido em diferentes modalidades de 
planos e coberturas, observado o disposto no § 2º;   
 

Vale salientar, que o entendimento atual é de que tais verbas incluem àquelas 

suportadas pelo próprio funcionário, alcançando os descontos realizados sob este título no 

salário bruto. 

 

Multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias (art. 477, § 8º, da CLT) 

Rescindindo o contrato de trabalho, fixa o ordenamento jurídico pátrio um lapso 

temporal para que sejam adimplidas as verbas trabalhistas devidas ao obreiro, sob pena da 

aplicação de multa no valor de 01 (um) salário. Atentemos, pois, nesse diapasão, ao que resta 

preconizado no art. 477, §§6º e 8º da Norma Consolidada:  
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Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado 
para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado 
motivo para cessação das relações de trabalho, o direito de haver do 
empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que 
tenha percebido na mesma empresa. (Redação dada ao caput pela Lei nº 
5.584, de 26.06.1970) 

... 

§ 6º. O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou 
recibo de quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos: 

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou 

b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando 
da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu 
cumprimento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989) 

... 

§ 8º. A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à 
multa de 160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a 
favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente 
corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, 
o trabalhador der causa à mora. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 7.855, 
de 24.10.1989) 

A multa prevista no art. 477, § 8º da CLT é expressamente excluída da incidência 

previdenciária pelo art. 28, § 9º, x, da Lei nº 8.212/1991. 

 

Licença não remunerada do art. 543, § 2º, da CLT 

A licença do empregado por parte da empresa para o exercício de cargo de administração 

sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, é 

considerada não remunerada, salvo disposição ou acordo em contrário. 

Art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou 
representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação 
coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem 
transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o 
desempenho das suas atribuições sindicais. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

§ 1º - O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele 
solicitada ou voluntariamente aceita. (Redação dada pelo Decreto-lei 
nº 229, de 28.2.1967) 

http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=80057
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=80057
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=97704
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=97704
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=97704
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art543
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art543
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art543
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art543
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§ 2º - Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da 
empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se 
ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere este 
artigo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

Enquanto não remunerada, não há qualquer contrapartida por parte da empresa, 

fugindo da regra de incidência do art. 22, II da Lei 8.121/91, portanto, não havendo contribuição 

previdenciária patronal. 

Quebra de contrato por tempo determinado 

Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, 

despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a 

remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Desta feita, a lei 8.212/91, no art. 28, 

§9°, “e” 3., exclui a incidência da contribuição previdenciária. 

 

Art. 28 (...) 

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, 

exclusivamente: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

(...) 

e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela 

Lei nº 9.528, de 10.12.97 (...) 

3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT. 

 

 

Salário maternidade  

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 

Orgânica da Seguridade Social (Lei 8.212/1991) que instituíam a cobrança da contribuição 

previdenciária patronal sobre o salário-maternidade. A decisão, por maioria de votos, foi 

tomada em agosto de 2020 no Recurso Extraordinário (RE) 576967, com repercussão geral 

reconhecida (Tema 72). 

Salário-família 

O salário-família foi criado por meio da Lei n. º 4.266 de 03 de outubro de 1963, que 

definiu como direito de todo empregado, e seria pago proporcionalmente ao número de filhos.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art543
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Posteriormente, com a entrada em vigor da Lei n. º 5.480/1968, os trabalhadores 

avulsos passaram a usufruir do benefício em questão. O constituinte de 1988 inseriu no Texto 

Maior a previsão do aludido benefício, nos termos da redação originária do art. 7º, XII, da 

Constituição Federal, in verbis: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
XII - salário-família para os seus dependentes; 

 

A emenda constitucional n. º 20, de 15 de dezembro de 1998, deu nova redação ao 

dispositivo, restringindo o salário-família apenas aos trabalhadores de baixa renda, nos termos 

da lei. Vejamos: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de 
baixa renda nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

 

Fazem jus ao salário família todos os segurados, de baixa renda, do Regime Geral de 

previdência social, aí incluídos o trabalhador empregado (com exceção do empregado 

doméstico), bem como o trabalhador avulso. 

Por se tratar de um benefício previdenciário, previsto no art. 18, I, “f” da lei 8.123/91, a 

lei 8.212/91 exclui a incidência da contribuição previdenciária: 

 Art. 18.  O Regime Geral de Previdência Social compreende as 
seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos 
decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e 
serviços: 
        I - quanto ao segurado: 
        f) salário-família; 
 
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 
 
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, 
exclusivamente: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 
 
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, 

salvo o salário-maternidade;  (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97). 

 
 

Não menos importante, segue uma jurisprudência aclaratória sobre o tema: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. AGRAVO RETIDO. 
PRIMEIRA QUINZENA DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. ADICIONAL DE 
FÉRIAS. SALÁRIO-FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9528.htm#art1
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I - Prejudicada a análise do agravo retido, na medida em que suas 
razões se confundem com o mérito e serão objeto de análise por força 
da apelação. 
II - O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de 
controvérsia atestando que as verbas relativas à primeira quinzena do 
auxílio-doença/acidente e o adicional de férias revestem-se de caráter 
indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da 
contribuição previdenciária patronal na espécie. 
III - No que se refere aos valores pagos a título de salário-família, 
estão excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias 
por expressa disposição legal (art. 28, § 9º, alínea a, da Lei 8.212/91). 
IV - Os valores indevidamente recolhidos serão objeto de 
compensação com contribuições vincendas de mesma espécie e 
destinação constitucional, observada a prescrição quinquenal e o 
trânsito em julgado, nos termos da legislação vigente à data do 
encontro de contas, conforme decidido no REsp 1.164.452/MG. 
V - Remessa oficial e apelação desprovidas. Agravo retido prejudicado.  
(TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 366850 - 
0003776-47.2013.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
WILSON ZAUHY, julgado em 07/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:22/03/2017) 

 

Indenização adicional devida na despedida antes da Data-Base – Lei 7.238/84 

A Lei nº 6.708/79 e a Lei nº 7.238/84, em ambas no artigo 9º, determinam uma 

indenização adicional, equivalente a um salário mensal, no caso de dispensa sem justa causa. 

Lei nº 7.238/84: 

"... 
Art. 9º - O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 
(trinta) dias que antecede a data de sua correção salarial, terá direito 
à indenização adicional equivalente a 1 (um) salário mensal, seja ele 
optante ou não pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
..." 

 

De igual maneira, a lei exclui a incidência da contribuição previdenciária, na forma do 

art. 28, §9°, “e”, 9 da Lei 8.212/91. 

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 
 
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, 
exclusivamente: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 
 
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97 
 
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da Lei 
nº 7.238, de 29 de outubro de 1984; (Redação dada pela Lei nº 9.711, 
de 1998). 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/lei7238.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salarios_pgto.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/fgts.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
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Auxílio creche 

O denominado “auxílio-creche” constitui, na verdade, indenização pelo fato de a 

empresa não manter creche em seu estabelecimento. Como ressarcimento, não integra ao 

salário-contribuição, para efeito de incidência da contribuição social. 

 

SÚMULA N°. 310 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.1 
O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição.  
 
 

Abono salarial 

Quantia que o Empregador concede a seus empregados de forma espontânea e em 

caráter transitório ou eventual ou por determinação legal. Não integram o salário-de-

contribuição os abonos expressamente desvinculados dos salários, a partir de 22/05/98. (Lei nº 

8.212/91, art. 28, § 9º, item 7). 

Abono pecuniário 

É a conversão de 1/3 do período de férias a que tem direito, em espécie (dinheiro), ou 

seja, a venda de 10 dias de férias. 

✓ Dias vendidos (art. 143 da CLT). 

✓ Não excedente de 20 dias do salário (art. 144 da CLT). (MP nº 1.663-10, de 28/05/98). 

 

O Decreto-Lei 5.452/43 – Consolidação das Leis do Trabalho – em seu art. 457, §2º prevê que os 

abonos não se sujeitam as contribuições previdenciárias.  

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos 

legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como 

contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.  

§ 2o  As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-

alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e 

abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato 

de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e 

previdenciário.      

  

 

 
1 Referência: CLT, art. 389, § 1º. Precedentes: EREsp 413.322-RS (1ª S, 26.03.2003 – DJ 02.06.2003) REsp 
228.815-RS (2ª T, 08.08.2000 – DJ 11.09.2000) REsp 365.984-PR (2ª T, 10.09.2002 – DJ 07.10.2002) 
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Auxílio educação 

A jurisprudência das Turmas (1ª e 2ª) que integram a Primeira Seção/STJ é pacífica no 

sentido de que os valores despendidos pela empresa (empregador) a título de bolsas de estudo 

destinadas à qualificação de seus empregados (auxílio-educação) não integram a base de cálculo 

da contribuição previdenciária, nem no período anterior à vigência da Lei nº 9.528/97. No 

mesmo sentido:  

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.  
1. "O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que os valores 
gastos pelo empregador com a educação de seus empregados não 
integram o salário-de-contribuição; portanto, não compõem a base 
de cálculo da Contribuição Previdenciária" (EDcl no AgRg no REsp 
479.056/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 2.3.2010). 
2. Agravo interno não provido. 
(AgInt no AREsp 1125481/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 
12/12/2017) 
 
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VALORES GASTOS COM A 
EDUCAÇÃO DO EMPREGADO (BOLSAS DE ESTUDO). CARÁTER 
SALARIAL. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO-
INCIDÊNCIA. 1. Os valores despendidos pelo empregador a título de 
bolsas de estudo destinadas aos empregados não integram a base de 
cálculo da contribuição previdenciária (REsp 231.739/SC, Min. João 
Otávio de Noronha, 2ª Turma, DJ 12.09.2005; REsp 676.627/PR, 1ª 
Turma, Min. Luiz Fux, DJ 09.05.2005, REsp 324178/PR, 1ª Turma, Min. 
Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS 1ª Turma, 
Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS 1ª Turma, Min. 
José Delgado, DJ. 18.03.2002). 2. Recurso especial a que se nega 
provimento. (REsp 784.887/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, DJ de 5.12.2005) 
 
RECURSO ESPECIAL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO (BOLSA DE ESTUDO) - NÃO-INCIDÊNCIA - 
NATUREZA NÃO SALARIAL - ALÍNEA "T" DO § 9º DO ART. 28 DA LEI N. 
8.212/91, ACRESCENTADA PELA LEI N. 9.258/97 - PRECEDENTES. 
 O entendimento da Primeira Seção já se consolidou no sentido de que 
os valores despendidos pelo empregador com a educação do 
empregado não integram o salário-de-contribuição e, portanto, não 
compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária mesmo 
antes do advento da Lei n. 9.528/97. Recurso especial improvido. 
(REsp 371.088/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 
25.8.2006) 
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TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO – 
VALORES GASTOS COM EDUCAÇÃO DO EMPREGADO – INEXISTÊNCIA 
DE CARÁTER SALARIAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO-
INCIDÊNCIA. 1. Não integram a base de cálculo da contribuição 
previdenciária os valores gastos pela empresa a título de bolsas de 
estudo destinadas a seus empregados. 2. Recurso especial provido. 
(REsp 853.969/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 2.10.2007) 
 
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES GASTOS COM A 
EDUCAÇÃO DO EMPREGADO. PRECEDENTES. ACORDO COLETIVO. 
"INDENIZAÇÃO" POR HORAS EXTRAORDINÁRIAS. NATUREZA 
REMUNERATÓRIA. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Agravo 
regimental apresentado pelo INSS em face de decisão que deu 
provimento ao recurso especial manejado pela empresa em face 
acórdão que discutiu se as verbas pagas aos seus empregados 
integram o salário-de-contribuição para fins de pagamento da 
previdência social. 2. Entendimento de ambas as Turmas que 
compõem a Primeira Seção deste STJ: - Os valores despendidos pelo 
empregador a título de bolsas de estudo destinadas aos empregados 
não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária (REsp 
231.739/SC, Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, DJ 12.09.2005; 
REsp 676.627/PR, 1ª Turma, Min. Luiz Fux, DJ 09.05.2005, REsp 
324178/PR, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no 
REsp 328602/RS 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 
365398/RS 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002). (REsp 
784.887/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 05/12/2005). - Os 
valores despendidos pelo empregador a título de bolsas de estudo 
destinadas a seus empregados não integram a base de cálculo de 
contribuição previdenciária. (REsp 729.901/MG, Rel. Min. João Otávio 
de Noronha, DJ de 17/10/2006). - Não integram a base de cálculo da 
contribuição previdenciária os valores gastos pela empresa a título de 
bolsas de estudo destinadas a seus empregados. 2. Recurso especial 
provido. (REsp 853.969/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 
02/10/2007). 3. No mais, a Primeira Seção, ao apreciar os EREsp n. 
695.499/RJ, DJ de 29/09/2007 (Rel. Min. Herman Benjamin), firmou o 
seguinte entendimento: "A verba decorrente de horas extraordinárias, 
inclusive quando viabilizada por acordo coletivo, tem caráter 
remuneratório e configura acréscimo patrimonial."  
 
4. Agravo regimental provido, em parte, para reconhecer o caráter 
remuneratório das verbas recebidas a título hora extraordinária, 
mesmo viabilizada por acordo coletivo, tendo em vista recente 
entendimento da Primeira Seção deste Tribunal. (AgRg no REsp 
916.208/ES, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe de 23.4.2008) 
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO 
CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BOLSAS DE 
ESTUDO. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Quanto à análise de pedido formulado 
em Agravo Regimental, configurando-se omissão, deve-se acolher os 
aclaratórios para saná-la e apreciar a matéria. 2. O entendimento do 
STJ é pacífico no sentido de que os valores gastos pelo empregador 
com a educação de seus empregados não integram o salário-de-
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contribuição; portanto, não compõem a base de cálculo da 
Contribuição Previdenciária. 3. Embargos de Declaração acolhidos, 
sem efeito infringente. (EDcl no AgRg no REsp 479.056/SC, 2ª Turma, 
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 2.3.2010) 
 
 

Vale combustível 

A jurisprudência considera como ajuda de custo as verbas indenizatórias pagas pela 

empresa ao empregado para ressarci-lo dos gastos efetuados com transporte – seja em veículo 

próprio, seja em transporte coletivo – para realizar um serviço fora de seu local de trabalho: 

 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AJUDA DE CUSTO. UTILIZAÇÃO DE 
VEÍCULO PRÓPRIO. 1. A Previdência Social é instrumento de política social do 
governo, sendo certo que sua finalidade primeira é a manutenção do nível 
de renda do trabalhador em casos de infortúnios ou de aposentadoria, 
abrangendo atividades de seguro social definidas como aquelas destinadas a 
amparar o trabalhador nos eventos previsíveis ou não, como velhice, doença, 
invalidez: aposentadorias, pensões, auxílio-doença e auxílio-acidente do 
trabalho, além de outros benefícios ao trabalhador 2. A concessão dos 
benefícios restaria inviável não houvesse uma contraprestação que 
assegurasse a fonte de custeio. 3. Consectariamente, o fato ensejador da 
contribuição previdenciária não é a relação custo-benefício e sim a natureza 
jurídica da parcela percebida pelo servidor, que encerra verba recebida em 
virtude de prestação do serviço. 4. Tratando-se de uma reparação pelos 
gastos efetuados pelo empregado para a realização do serviço no interesse 
do empregador, a ajuda de custo tem natureza indenizatória, não se 
integrando ao salário. Incorporar-se-á a este, todavia, quando 
impropriamente paga de forma habitual, como contraprestação pelo serviço 
realizado. 5. Hipótese em que as verbas pagas pelo Banco do Brasil aos seus 
empregados a título de ajuda de custo em razão da utilização de veículo 
próprio para transporte, não ostentam caráter habitual, mas, antes, natureza 
de reembolso das despesas efetuadas por estes para a realização do serviço, 
tanto que, para a percepção dos valores pelos empregados, eram exigidos o 
registro e a demonstração dos gastos havidos com transporte próprio para 
fins do serviço.  
 
 
6. Destarte, forçoso concluir que as mencionadas verbas não integraram os 
salários dos empregados, uma vez que não eram habituais, mas tiveram por 
escopo indenizar os gastos com combustível despendidos pelos funcionários 
na realização de serviços externos, afastando a incidência, sobre elas, da 
contribuição previdenciária. 7. Recurso especial parcialmente conhecido, e, 
nessa parte, desprovido. (STJ - RESP - RECURSO ESPECIAL – 603026 – 
Processo: 200301945460 UF: RS – 1ª T. - Relator(a) LUIZ FUX - DJ 
DATA:14/06/2004 p.178) 
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A ajuda de custo, conforme se depreende do artigo 28, § 9º, “g”, da Lei nº 8.212/91, não 

integra o salário-de-contribuição. Além disso, os incisos “m” e “s” do mesmo dispositivo legal 

dispõem que os valores pagos ao funcionário a título de reembolso pela utilização de transporte 

coletivo para realização de trabalho em outra localidade, ou as despesas realizadas no 

deslocamento com veículo próprio não compõem o salário-de-contribuição: 

 
Art. 28 (omissis). 
 
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, 
exclusivamente: 
 
a) (omissis) 
 
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação 
fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em 
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, 
por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas 
de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;  
 
n) (omissis) 
 
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o 
reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, 
observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente 
comprovadas as despesas realizadas 

 
A ajuda de custo caracteriza-se como uma verba indenizatória, destinada ao 

reembolso de despesas feitas pelo empregado, mediante prestação de contas.  

 

O primeiro elemento da ajuda de custo é a eventualidade. Isso significa que é uma 

parcela paga eventualmente ao empregado, para realizar um serviço extraordinário fora do local 

em que costuma trabalhar.  

 

O segundo elemento é a comprovação dos gastos. Para que efetivamente a ajuda de 

custo consubstancie uma verba indenizatória, o valor dos gastos efetuados pelo empregado 

deve ser comprovado.  

 

Quando a empresa exige de seus empregados a comprovação dos gastos empregados 

pelo trabalhador na utilização de transporte, seja coletivo seja com o próprio veículo, fica 

demonstrado o caráter de reembolso, de indenização pelas despesas efetuadas.  

 

Nesse passo, a ausência de comprovação do valor gasto com transporte para executar 

trabalho fora do lugar onde habitualmente o exerce, denota o caráter remuneratório da 

quantia paga ao empregado, integrando, assim, o salário-de-contribuição. 
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A título ilustrativo, destaco os seguintes arestos jurisprudenciais: 

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A 
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO EMPREGADOR. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS 
LEGAIS E REGIMENTAIS. VALE COMBUSTÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO 
DEFICIENTE (SÚMULA 284/STF). SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EXCLUSÃO DA 
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES. 
1. A ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, na forma exigida 
pelos arts. 255 do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC, impede o 
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 
constitucional. 
2. É deficiente o recurso especial que não particulariza o dispositivo de lei 
federal tido por violado. Súmula 284/STF. 
3. O valor pago pelo empregador a título de seguro de vida em grupo é 
atualmente excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária em 
face de expressa referência legal (art. 28, § 9º, "p" da Lei 8.212/91, com a 
redação dada pela Lei 9.528/97). 
4. A cobrança trata de parcelas referentes aos anos de 1991 a 1995, período 
anterior à Lei 9.528/97, e 1998, período posterior a essa lei que excluiu da 
incidência o valor do seguro de vida. Todavia, independentemente da 
exclusão, por força da interpretação teleológica do primitivo art. 28, inciso I, 
da Lei 8212/91, pode-se concluir que o empregado nada usufrui pelo seguro 
de vida em grupo, o que descarta a possibilidade de se considerar o valor 
pago, se generalizado para todos os empregados, como sendo salário-
utilidade. 
Precedentes da 1ª e 2ª Turmas. 
5. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido e recurso especial da 
empresa parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 
(REsp 1121853/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 01/10/2009, DJe 14/10/2009) 
 
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AJUDA DE CUSTO DE 
TRANSPORTE. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.  SALÁRIO IN 
NATURA. 1. Nos termos dos arts. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho 
e 28, §9º, alínea m, da Lei nº 8.212/91, os valores correspondentes a 
transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado 
contratado para trabalhar em local que, por força da atividade, exija 
deslocamentos e estada, não integram o salário de contribuição. 2. As verbas 
percebidas a título de ajuda de transporte, sem a devida comprovação das 
despesas efetivamente realizadas pelo empregado, constitui vantagem 
indireta, integrando, por conseguinte, o salário de contribuição.  
 
 
3. Apelação improvida. (TRF 1ª R. - AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA – 199938000173430 – Processo: 199938000173430 UF: MG – 
4ª T. – Relator (a) DESEMBARGADOR FEDERAL I´TALO FIORAVANTI SABO 
MENDES – DJ DATA: 2/5/2003 PÁGINA: 82) 
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TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AJUDA DE CUSTO 
PELA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. INOCORRÊNCIA DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SALÁRIO IN NATURA. 1. Nos termos dos arts. 458, 
da Consolidação das Leis do Trabalho e 28, § 9º, alínea m, da Lei nº 8.212/91, 
os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação 
fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em 
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou em local 
que, por força da atividade, exija deslocamentos e estada, não integram o 
salário de contribuição. 2. Tratando-se de verbas percebidas a título de 
utilização de transporte, sem a devida comprovação das despesas 
efetivamente realizadas pelo empregado, constitui a mesma vantagem 
indireta, integrando, por conseguinte, o salário de contribuição. 3. Hipótese 
em que o autor não logrou em comprovar a existência de prestação de 
contas das despesas efetuadas com a utilização de transporte coletivo, 
circunstância esta que está a descaracterizar o caráter indenizatório da verba 
questionada. 4. Remessa oficial provida. (TRF 1ª - REO - REMESSA EX-OFFICIO 
– 199901001144550 - Processo: 199901001144550 UF: PA – 4ª T. – Relator 
(a) DESEMBARGADOR FEDERAL I´TALO FIORAVANTI SABO MENDES – DJ 
DATA: 2/5/2003 PÁGINA: 81) 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSTO DE RENDA - PARLAMENTAR - AJUDA 
DE CUSTA - PERIODICIDADE - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - INCIDÊNCIA DO 
TRIBUTO. 1 - Previsão legal para a concessão de auxílio à moradia, 
alimentação, combustível, manutenção do automóvel, viagens, entre outros 
benefícios aos parlamentares. 2 - As verbas recebidas como ajuda de custo, 
percebidas mensalmente e sem necessidade de comprovação dos gastos, 
caracterizam acréscimo salarial, justificando a incidência do imposto sobre a 
renda. 3 - Agravo de instrumento não provido. (TRF 3ª - AG - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – 172142 – Processo: 200303000046813 UF: SP – 3ª T. - 
Relator (a) JUIZ NERY JUNIOR – DJU DATA:26/05/2004 PÁGINA: 349) 

 
RESSARCIMENTO. DESPESAS COM TRANSPORTE COLETIVO, COMBUSTÍVEL E 
DESGASTE DE VEÍCULO. FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA EMPRESA. NATUREZA. 
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NECESSIDADE. 1. As verbas pagas a título de 
ressarcimento de despesas com transporte coletivo e de ressarcimento de 
despesas pela utilização de veículos de propriedade dos funcionários da 
empresa a seu serviço possuem caráter indenizatório, não integrando a 
remuneração. 2. O autor deixou de comprovar documentalmente a 
realização de despesas, motivo pelo qual deve ser mantida a autuação fiscal 
efetuada, porquanto não restou abalada a presunção de legitimidade do ato 
administrativo. (TRF 4ª R. - AC - APELAÇÃO CÍVEL - Processo: 
200104010068926 UF: RS – 1ª T. – Relator (a) MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA – DJU 
DATA:03/09/2003 PÁGINA: 421) 

 

Gratificações e Premiações 

 As gratificações e os prêmios, como o próprio nome diz, objetivam gratificar ou premiar 

o empregado por um desempenho fora do comum ou pelo cumprimento de determinados 

requisitos. As expressões têm a mesma natureza jurídica e de significado.  
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 O Decreto-Lei 5.452/43 – Consolidação das Leis do Trabalho – em seu art. 457, §2º prevê 

que os prêmios, ainda que pagos de forma habitual, não se sujeitam as contribuições 

previdenciárias.  

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos 

legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como 

contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.  

§ 2o  As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-

alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e 

abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato 

de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e 

previdenciário.      

 No que se referem as gratificações de função, em razão de ainda existir discussão se 

seriam ou não verbas salariais, ainda que contrariando a legislação já mencionada, classificamos 

as mesmas na condição de verbas remotas. 

  

Quinquênio, triênio e biênio - prêmio 

  Tais valores, se pagos como adicional de permanência de forma não habitual, já vinha 

sendo considerada pela jurisprudência pacífica do STJ como sem incidência, e por isso não 

sujeito à incidência de contribuição previdenciária. 

Não bastasse esse reconhecimento do STJ, tais gratificações, apresentam natureza de 

prêmio, de pagamento adicional não condicionado à obrigação contratual ou acordada, estando 

amparadas pelo §2º do art. 457, da CLT. 

Esta verba, dá-se como mera liberalidade do empregador em conferir ao empregado 

bonificação livre de contraprestação do trabalho, como reconhecimento da sua permanência na 

empresa pela quantidade e eficiência dos serviços prestados.  

Desta feita, por consequência, não constitui base de cálculo para incidência de 

contribuições previdenciárias, independentemente de sua habitualidade, posto que, consoante 

o disposto no §2º do art. 457, da CLT, toda e qualquer gratificação ou premiação, ainda que paga 

com habitualidade, sem qualquer limite temporal ou quantitativo, há de ser livre de qualquer 

encargo trabalhista e previdenciário, in verbis: 

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os 

efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, 

como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.              (Redação 

dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953)  

(...) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1999.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1999.htm#art1
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§ 2o  As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, 

auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para 

viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se 

incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de 

qualquer encargo trabalhista e previdenciário.                (Redação dada pela Lei 

nº 13.467, de 2017) 

Todavia, entendemos que seria prudente para tal verba, quando paga mensalmente, 

que componha um critério interno estabelecido pela empresa e uma nomenclatura própria de 

"premiação". 

 

Dos descontos de vale-alimentação, vale-transporte, vale-combustível e auxílio médico e 

odontológico 

Como se sabe a base de cálculo da contribuição previdenciária não é o “salário”. Este 
conceito é utilizado pela legislação trabalhista. A base de cálculo da contribuição previdenciária 
é o denominado “salário-de-contribuição”, conceito delimitado por legislação específica, 
especialmente pelo artigo 28 da Lei 8.212/1991. 

Esse dispositivo legal define a hipótese de incidência e expressamente retira da “base 
de cálculo” da contribuição previdenciária (salário-de-contribuição) diversos benefícios, dentre 
os quais o vale-transporte, auxílio-alimentação, o plano de saúde, dentre outros. 

Recente manifestação da RFB (Solução de Consulta RFB COSIT 313, de 19.12.2019), 
alinhada com recentes decisões do poder judiciário, reconhece que os valores descontados do 
trabalhador referentes à determinados benefícios indiretos — correspondente à contribuição 
do beneficiário no custeio caso do vale-transporte, do auxílio-alimentação e da assistência 
médica (Plano de Saúde) — não se ajustam à materialidade da competência tributária outorgada 
pela Constituição Federal, senão vejamos: 

“VALE-TRANSPORTE. VALE-COMBUSTÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA. 
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de vale-
transporte por meio de vale-combustível ou semelhante. A não incidência da 
contribuição está limitada ao valor equivalente ao estritamente necessário para o 
custeio do deslocamento residência-trabalho e vice-versa, em transporte coletivo, 
conforme prevê o art.1º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985. 

O empregador somente poderá suportar a parcela que exceder a seis por 
cento do salário básico do empregado. Caso deixe de descontar este percentual do 
salário do empregado, ou desconte percentual inferior, a diferença deverá ser 
considerada como salário indireto e sobre ela incidirá contribuição previdenciária e 
demais tributos.” 

Segundo a lógica do parecer da SRFB, a não incidência está limitada ao valor do custeio 
do deslocamento, deixando claro que o funcionário suporta  6% desse custeio e o empregador 
suporta o excedente aos 6% descontados do funcionário. Logo, os 6% não saõ base da 
contribuição previdenciária. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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Esta lógica se aplica para todos os outros benefícios que não se sujeitam à contribuição 
previdenciária e são custeados por empregador e funcionários (sob a forma de desconto). 

Em verdade, não há como se admitir que a parcela “financiada” pela cota patronal e a 
parcela suportada pelo empregado tenham natureza distintas para fins de incidência da 
contribuição previdenciária. É evidente que a natureza jurídica destes benefícios é a mesma, 
pouco importando se o custo está sendo incorrido pelas empresas ou pelos seus empregados. 

   

3.2. Das rubricas Possíveis e Remotas 

Férias usufruídas 

Apesar do fato do STJ ter mudado gradativamente seu entendimento quanto a serem 

as férias verbas remuneratórias, a questão ainda pendia de análise sob outros fundamentos que 

justificavam a exclusão da incidência sobre tal verba, tais como a questão da falta de 

habitualidade no pagamento desta verba.  

Ao analisar a questão do “terço constitucional de férias usufruídas” sob a sistemática de 

recurso repetitivo, no RESP 1230957/RS, foi fixada a seguinte tese: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO 
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; 
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O 
AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS LTDA. 1.1 Prescrição.  
(...) 
1.2 Terço constitucional de férias. 
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não 
incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão 
legal (art. 28, § 9º, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97). 
Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal 
importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não 
constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é 
possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da 
empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp 
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando 
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a 
seguinte orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira 
Seção desta Corte consolidada no sentido de afastar a contribuição 
previdenciária do terço de férias também de empregados celetistas 
contratados por empresas privadas". Acórdão sujeito ao regime previsto 
no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. 
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(REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014) 
 

 
O mesmo fundamento de “falta de habitualidade” usado para excluir o terço de férias 

usufruídas da incidência das contribuições patronais se prestava para fundamentar a exclusão 

das próprias verbas de férias da referida incidência, uma vez que tais verbas também não são 

habituais. Ao realizar uma interpretação contrário sensu do julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 565.160, que representa o Tema nº. 20 de repercussão geral, podíamos chegar 

a esta conclusão: 

“A contribuição social a cargo do empregador incide sobre 

ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à 

Emenda Constitucional 20/1998”. 

 
Ademais, vale mencionar que o STF havia julgado recentemente o RE 593.068, com 

Repercussão Geral, no qual fixou a tese declarando a existência de inconstitucionalidade na 

exigência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas no regime próprio de 

previdência. 

 

Embora a matéria julgada e a tese firmada tenham se limitado aos servidores públicos, 

nos próprios votos e debates se permitiu colher aplicação similar para os trabalhadores do setor 

privado, sujeitos ao Regime Geral de Previdência.  

   

VOTO - REL MIN. ROBERTO BARROSO 
“Veja-se, então, que tanto para o regime geral quanto para o regime 

próprio a base de cálculo da contribuição previdenciária é o salário ou 

a remuneração do empregado ou do servidor, aos quais devem ser 

incorporados os chamados “ganhos habituais”. Tal incorporação se dá 

tanto para fins de incidência do tributo como para cálculo dos 

benefícios. A consequência inexorável, portanto, é que o que não 

constitua ganho incorporável aos proventos da aposentadoria não 

sofre a incidência da contribuição previdenciária. O tratamento 

constitucional da questão, portanto, é expresso, não demandando 

sequer integração interpretativa mais complexa.” 

(...) 
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“Como se tornou explícito na nova redação do art. 40, caput, da 

Constituição de 1988, o regime próprio de previdência dos servidores 

públicos passou a ter duplo caráter: “contributivo e solidário”, havendo 

natural e permanente tensão entre estes vetores que tendem a 

apontar em sentidos contrários.  (...) 

Embora o duplo caráter do regime próprio de previdência confira ao 

legislador razoável margem de livre apreciação para a sua concreta 

configuração, o dever de harmonizar as suas dimensões solidária e 

contributiva impõe o afastamento de soluções radicais. Assim, o 

caráter solidário do sistema afasta a existência de uma simetria 

perfeita entre contribuição e benefício (como em um sinalagma), 

enquanto a natureza contributiva impede a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer 

contraprestação, efetiva ou potencial. 

(...) 

Note-se que essa lógica se aplica tanto ao regime geral de previdência 

social quanto ao regime próprio. (...)”  

DEBATE: 

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI – (VOTO DE DIVERGÊNCIA)   

Não quero voltar a polemizar. Só quero chamar a atenção da 

importância dessa decisão, exatamente nos termos que o voto de 

Vossa Excelência colocou. A importância dessa decisão é que o § 3º do 

artigo 40, que trata da relação entre a contribuição - a expressão que 

uso aqui é "serão consideradas para efeito de benefício" -, essa 

relação, essa regra ou esse princípio de relação que existe no regime 

geral é o mesmo que existe no regime especial, no § 3º do artigo 201. 

De modo que o precedente que fixaremos, se dissermos que "tem que 

ter relação, senão têm que devolver as contribuições" - é o que 

estamos dizendo aqui -, abrirá chance para que no regime geral se 

façam os mesmos pedidos. Não quero ser catastrófico, mas o princípio 

é exatamente o mesmo 

 Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 31 de agosto de 2020 o Recurso 

Extraordinário (RE) 1072485 com repercussão geral (Tema 985),  declarou por maioria de votos 

a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, o que 

afetou diretamente a discussão acerca das férias, tornando-a de chance de êxito remota. Até o 

julgamento pelo STF prevalecia o repetitivo do STJ, que era pela não incidência da contribuição 

previdenciária patronal. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5255826&numeroProcesso=1072485&classeProcesso=RE&numeroTema=985
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Um terço constitucional de férias usufruídas 

Sobre o terço constitucional de férias o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso 

Especial nº 1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, em 26 de fevereiro de 2014, assim 

se posicionou: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME 
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA 
INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO-MATERNIDADE; SALÁRIO 
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS 
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 

1.2 Terço constitucional de férias. 

No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a 
não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa 
previsão legal (art. 28, § 9º, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela 
Lei 9.528/97). 

Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal 
importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não 
constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não 
é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da 
empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp 
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), 
ratificando entendimento das Turmas de Direito Público deste 
Tribunal, adotou a seguinte orientação: "Jurisprudência das Turmas 
que compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de 
afastar a contribuição previdenciária do terço de férias também de 
empregados celetistas contratados por empresas privadas”. 

(RESP, 1.230.957/RS publ. 20.06.2013) 

 Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 31 de agosto de 2020 o Recurso 

Extraordinário (RE) 1072485 com repercussão geral (Tema 985),  declarou por maioria de votos 

a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias.  

Até o julgamento pelo STF prevalecia o repetitivo do STJ, que era pela não incidência da 

contribuição previdenciária patronal. 

No entanto, ainda não houve o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário (RE) 

1072485, havendo a possibilidade de que haja modulação dos efeitos do julgado para que este 

alcance apenas o período posterior a mudança de entendimento. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5255826&numeroProcesso=1072485&classeProcesso=RE&numeroTema=985
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 Aviso prévio trabalhado 

O aviso prévio, quando trabalhado, importa na percepção pelo empregado de sua 

remuneração normal, motivo pelo qual a natureza do valor recebido é eminentemente 

remuneratória, enquadrando-se o aviso prévio trabalho no conceito de remuneração disposto 

no art. 475 da CLT, já que o aviso prévio nesse caso, é pago diretamente ao empregado como 

contraprestação do serviço. 

Salário paternidade 

Muito embora haja controvérsia pendentes de julgamento, esses são referentes à 

inclusão do benefício de salário maternidade como salário contribuição da empregada, assunto 

diametralmente oposto à contribuição patronal, que foi julgada pelo STJ, que entendeu pela 

incidência da contribuição previdenciária patronal sobre essas verbas. Ademais, o salário 

maternidade já é compensado pelo empregador na GEFIP, conforme art. 72, §2° da lei 8.213. 

Por amor ao debate, a lei não permite a compensação das verbas pagas pela empresa 

no que tange ao salário paternidade, da forma que concede ao salário maternidade, o que 

ofenderia o princípio constitucional da igualdade, da proteção integral da criança e da família. 

Podendo ser discutida no Judiciário sobre essa ótica, todavia, mantendo a chance de êxito 

remota devido a jurisprudência consolidada, Resp. n° 1.230.957/RS (Tema 740). 

Outrossim, não menos importante, por meio da Lei n° 13.257 de 2016, que alterou o 

artigo 5° da Lei 11.770/08 (programa empresa cidadã), foi garantida dentre outros direitos, a 

possibilidade da extensão da licença paternidade de 5 (cinco) para 20 (vinte) dias, ou seja, um 

acréscimo de 15 (quinze) dias, mas desde que sejam  observadas algumas condições, permitindo 

a pessoa jurídica tributada com base no lucro real deduzir do imposto devido, em cada período 

de apuração, o total da remuneração integral da empregada e do empregado pago nos dias de 

prorrogação de sua licença-maternidade e de sua licença-paternidade, vedada a dedução como 

despesa operacional. 

 

Horas extras 

As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza 

remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, 

conforme tese firmada no tema 687 do STJ. Conforme ementa abaixo: 
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TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 
543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. 
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. 
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS 
AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 
SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA 1. Cuida-se de Recurso Especial submetido 
ao regime do art. 543-C do CPC para definição do seguinte tema: 
"Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas 
trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de 
periculosidade". 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA E BASE DE 
CÁLCULO: NATUREZA REMUNERATÓRIA 2. Com base no quadro 
normativo que rege o tributo em questão, o STJ consolidou firme 
jurisprudência no sentido de que não devem sofrer a incidência de 
contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de 
indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo 
à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014, 
submetido ao art. 543-C do CPC). 
3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, 
destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, 
ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. 
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS: 
INCIDÊNCIA 4. Os adicionais noturno e de periculosidade, as horas 
extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza 
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de 
contribuição previdenciária (AgRg no REsp 1.222.246/SC, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012; AgRg no AREsp 
69.958/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 
20/6/2012; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 
Turma, DJe 22/9/2010; Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, 
DJe 9/4/2013; REsp 1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 
Primeira Turma, DJe 17/6/2009; AgRg no Ag 1.330.045/SP, Rel. 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2010; AgRg no REsp 
1.290.401/RS; REsp 486.697/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira 
Turma, DJ 17/12/2004, p. 420; AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, 
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/11/2009). 
PRÊMIO-GRATIFICAÇÃO: NÃO CONHECIMENTO 5. Nesse ponto, o 
Tribunal a quo se limitou a assentar que, na hipótese dos autos, o 
prêmio pago aos empregados possui natureza salarial, sem especificar 
o contexto e a forma em que ocorreram os pagamentos. 
6. Embora os recorrentes tenham denominado a rubrica de "prêmio-
gratificação", apresentam alegações genéricas no sentido de que se 
estaria a tratar de abono (fls. 1.337-1.339), de modo que a deficiência 
na fundamentação recursal não permite identificar exatamente qual a 
natureza da verba controvertida (Súmula 284/STF). 
7. Se a discussão dissesse respeito a abono, seria necessário perquirir 
sobre a subsunção da verba em debate ao disposto no item 7 do § 9° 
do art. 28 da Lei 8.212/1991, o qual prescreve que não integram o 
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salário de contribuição as verbas recebidas a título de ganhos 
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. 
8. Identificar se a parcela em questão apresenta a característica de 
eventualidade ou se foi expressamente desvinculada do salário é 
tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 
CONCLUSÃO 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa 
parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC 
e da Resolução STJ 8/2008. 
(REsp 1358281/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 05/12/2014) 
 
 

Adicionais de Periculosidade e Insalubridade 

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que a contribuição 

previdenciária patronal incide sobre o adicional de insalubridade, conforme julgados recentes 

abaixo: 

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE AS MATÉRIAS: ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE E O ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA; DÉCIMO 
TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO; CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, 
ADICIONAL NOTURNO E O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 
ATESTADOS MÉDICOS EM GERAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 
DA SÚMULA DO STJ. 
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no 
sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre o décimo 
terceiro salário proporcional ao aviso prévio, em virtude da natureza 
remuneratória da parcela ora em apreço: AgInt no REsp 1.420.490/RS, 
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, 
DJe 16/11/2016; AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, 
DJe 21/6/2016. 
II - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido 
de que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o 
adicional de insalubridade e o adicional de transferência. (AgInt no 
REsp 1.599.263/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 
julgado em 4/10/2016, DJe de 11/10/2016; (AgInt no AgRg no AREsp 
778.581/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 
julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016; AgInt no REsp 1.596.197/PR, 
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 
22/9/2016, DJe de 7/10/2016. 
III - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada quanto à incidência 
da contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de horas 
extras, o adicional noturno e o adicional de periculosidade: AgInt no 
REsp 1.595.273/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 
julgado em 6/10/2016, DJe de 14/10/2016; 
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AgInt no REsp 1.594.929/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016; AgRg no REsp 
1.514.976/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado 
em 21/6/2016, DJe de 5/8/2016. 
IV - A orientação firmada por esta Corte Superior sobre o tema é no 
sentido de que "incide a contribuição previdenciária sobre 'os 
atestados médicos em geral', porquanto a não incidência de 
contribuição previdenciária em relação à importância paga nos quinze 
dias que antecedem o auxílio-doença não pode ser ampliada para os 
casos em há afastamento esporádico, em razão de falta abonada" 
(AgRg no REsp 1.476.207/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 
Turma, DJe 21/8/2015). 
V - Agravo interno improvido. 
(AgInt no REsp 1603338/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017) 
 
 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
PATRONAL. 
INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO-
PRÉVIO INDENIZADO E ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NOTURNO, DE 
PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO 
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. 1. Insurge-se a 
Fazenda Nacional contra a parte do acórdão recorrido que afastou a 
exigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre o décimo 
terceiro salário proporcional ao aviso-prévio indenizado e o adicional 
de horas extras. Sustenta que houve violação aos arts. 333, I, 535, II, 
543-C, § 7º, do CPC; 22, I e § 20, e 28, § 9º, da Lei 8.212/1991; 1º da Lei 
1.533/1951. 
1. A parte autora manifesta sua irresignação contra a incidência da 

contribuição patronal sobre os pagamentos realizados a título de 
adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e de 
transferência. Alega que a decisão impugnada contrariou o art. 22, 
I, da Lei 8.212/1991. 

 
 

3. A jurisprudência é firme no sentido de que não cabe ao STJ, em 
Recurso Especial, examinar omissão de dispositivos constitucionais, a 
pretexto de violação ao art. 535 do CPC, tendo em vista que a 
Constituição Federal reservou tal competência ao Pretório Excelso, no 
âmbito do Recurso Extraordinário.  
4. Não se conhece, por isso, do Recurso Especial da Fazenda Nacional 
no que toca à alegação de que o acórdão é omisso "sobre questão 
constitucional fundamental concernente à correta interpretação a ser 
dada ao ad. 195, 1, "a", da Carta Republicana do qual se extrai a 
legitimidade da tributação hostilizada, também, à luz do art. 201, § 11, 
da CF/88." 
5. Em relação às demais ofensas ao art. 535 do CPC/1973, não se tem 
por configuradas. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e 
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi 
apresentado.  
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6. Também não ultrapassa o crivo do juízo de admissibilidade o apelo 
fazendário no que imputa contrariedade da decisão a quo aos arts. 
333, I, 543-C, § 7º, do CPC e 1º da Lei 1.533/51. Os mencionados 
dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem, 
tampouco foram suscitados em Embargos de Declaração. Ausente, 
portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, 
por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.  
7. No que tange à contribuição previdenciária patronal sobre os 
valores pagos a título de décimo terceiro proporcional ao aviso 
prévio indenizado, adicional de horas extras, noturno, de 
periculosidade, de insalubridade e transferência, a matéria já se 
encontra pacificada pelo STJ nos seguintes termos: "2. A questão da 
incidência de Contribuição Previdenciária Patronal sobre os valores 
pagos a título de adicional noturno, de periculosidade e de horas 
extras já foi objeto de julgamento no Recurso Especial 1.358.281/SP, 
submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, 
estando, assim, plenamente pacificada no STJ, que concluiu que tais 
verbas detêm caráter remuneratório, sujeitando-se, portanto, à 
incidência de contribuições previdenciárias. 3. No mesmo sentido, 
está o posicionamento desta Corte Superior de que os adicionais de 
insalubridade e transferência possuem natureza salarial. 
Precedentes. 4. A orientação das Turmas que integram a 1ª Seção do 
STJ é de que incide Contribuição Previdenciária sobre os valores 
relativos ao décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado. 
Precedentes: AgRg no REsp. 1.541.803/AL, Rel. Min. 
Assusete Magalhães, DJe de 21.6.2016; AgRg no REsp. 1.569.576/RN, 
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 1.3.2016." (REsp 1.657.426/PR, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, 
DJe 5/5/2017). 
8. Legítima a tributação sobre as verbas acima, o que enseja o 
provimento da irresignação fazendária em relação à incidência da 
contribuição patronal sobre os valores pagos a título de décimo 
terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado e adicional de horas 
extras, bem como o não provimento da impugnação da parte autora 
nos temas de fundo em que pede reforma. 
 
9. Recurso Especial da Fazenda Nacional conhecido parcialmente e, 
nessa parte, provido. Recurso Especial da parte autora não provido. 
(REsp 1615172/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) 

 

 

13º Salário (gratificação natalina). 

Trata-se dos valores creditados aos empregados a título de 13º salário e seus reflexos 

sobre o pagamento de outras verbas de caráter remuneratório incide contribuição 

previdenciária patronal. 
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TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. 
FÉRIAS GOZADAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO-
MATERNIDADE. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO, DE 
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. 
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA 211/STJ. 
1. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo 
debate pela Corte de origem, estando ausente o requisito do 
prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 
2. A Primeira Seção desta Corte, em recurso repetitivo, consolidou o 
posicionamento pela incidência da contribuição previdenciária, a 
cargo da empresa, sobre os valores pagos a título de salário-
maternidade e salário-paternidade, horas extras e adicionais de 
periculosidade e noturno. 
3. Incide contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina, na 
medida em que o décimo terceiro salário integra o salário de 
contribuição. Precedentes e Súmula 688 do STF. 
4. É pacífica a orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça segundo a qual incide contribuição previdenciária patronal no 
pagamento de férias gozadas. 
5. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt nos EDcl no REsp 1572102/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017) 

 

De igual forma prevê a súmula 688 do STF: É legítima a incidência da contribuição 

previdenciária sobre o 13º salário. 

Igualmente a legitimidade da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro antes 

ou após EC 20/1998: 

"O texto constitucional, em seu atual §11, do artigo 201, antigo §4º, 
sempre consagrou a interpretação extensiva da questão salarial para 
fins de contribuição previdenciária, expressamente prevendo 'os 
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados 
ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente 
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei'. [...] Portanto, 
para fins previdenciários, o texto constitucional adotou a expressão 
'folha de salários' como o conjunto de verbas remuneratórias de 
natureza retributiva ao trabalho realizado, incluindo gorjetas, 
comissões, gratificações, horas-extras, 13º salário, adicionais, 1/3 de 
férias, prêmios, entre outras parcelas cuja natureza retributiva ao 
trabalho habitual prestado, mesmo em situações especiais, é patente. 
O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do RE 166.772, 
embora tenha delimitado que folha de salários, na redação original do 
art. 195, I, CF, referia-se a pagamento decorrente de vínculo 
empregatício, não diferenciou salário de remuneração. [...]  
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A inovação promovida pela EC 20/98 tratou, tão somente, da 
ampliação da base de cálculo das contribuições sociais para alcançar 
os valores pagos em relações de trabalho não empregatícias, as quais, 
conforme decidido no RE 166.772, realmente não constituíam fonte de 
custeio da Seguridade Social sob a redação do texto original da 
Constituição."  

(RE 565160, Voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator Ministro 
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgamento em 29.3.2017, DJe de 
23.8.2017, com repercussão geral - Tema 20) 

Descanso Semanal Remunerado (“DSR”) e Feriados 

As rubricas de “DSR” referem-se ao Descanso Semanal Remunerado e feriados não 

trabalhados, isto é, aos valores pagos ao empregado no dia da semana em que ele não trabalha, 

e por isso não há contraprestação. É direito trabalhista que não pode ser substituído por 

pagamento. 

Embora o descanso semanal remunerado seja uma imposição legal ao empregador de 

despender tais valores para que seu empregado possa descansar um dia na semana, o STJ firmou 

entendimento pelo qual o DSR constitui verba de natureza eminentemente salarial. Veja: 

TRIBUTÁRIO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA 
REMUNERATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 
  
1. "Insuscetível classificar como indenizatório o descanso 
semanal remunerado, pois sua natureza estrutural remete ao 
inafastável caráter remuneratório, integrando parcela salarial, 
sendo irrelevante que inexiste a efetiva prestação laboral no 
período, porquanto mantido o vínculo de trabalho, o que atrai 
a incidência tributária sobre a indigitada verba." (REsp. 
1.444.203/SC, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 24.6.2014). 
2. Precedentes: AgRg no REsp 1438065/RS, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
22/09/2015, DJe 30/09/2015; AgRg no REsp 1539576/PR, Rel. 
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
15/10/2015, DJe 26/10/2015. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no REsp 1432375/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016) 
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Comissão sobre vendas   

Conforme o disposto no § 1º do art. 457, da CLT, a comissão paga pelo empregador integra o 

salário, logo, constitui verba remota, nos seguintes termos: 

  

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os 

efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, 

como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.              (Redação 

dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953)  

§ 1o  Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais 

e as comissões pagas pelo empregador.                   (Redação dada pela Lei nº 

13.467, de 2017) 

  

Contudo, entendemos que quando paga com a nomenclatura de prêmio ou abono, em razão 

do funcionário atingir determinada meta, delineada por critério específico de desempenho, 

poderá a vir a constituir verba provável. 

 

Intervalo intrajornada 

A jurisprudência do STJ é dividida sobre a incidência ou não da contribuição 

previdenciária sobre o intervalo intrajornada. 

A Primeira Turma no STJ possui entendimento favorável à não incidência da contribuição 

previdenciária: 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO 
CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, 
DO VERBETE SUMULAR N. 284/STF. CONTRARIEDADE AO ART. 195, I, 
A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE A 
RENDA. ENUNCIADO SUMULAR N. 211/STJ. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A DENOMINADA HORA REPOUSO 
ALIMENTAÇÃO - HRA, PREVISTA NO ART. 3º, II, DA LEI N. 5.811/72. 
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. VERBA QUE OSTENTA 
NATUREZA INDENIZATÓRIA. 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1999.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1999.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada 
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da 
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código 
de Processo Civil de 1973. 
II - A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de 
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração 
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o óbice do verbete 
sumular n. 284/STF. 
III - É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui 
fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento 
processual destinado a examinar possível ofensa à norma 
constitucional. 
IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia 
pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de 
Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não 
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos 
termos do enunciado sumular n. 211/STJ. 
V - A Lei n. 5.811/72 assegura ao empregado sujeito ao regime de 
revezamento de oito horas o direito ao pagamento em dobro da hora 
de repouso e alimentação suprimida em decorrência da necessidade 
de garantir-se a normalidade das operações ou de atender a 
imperativos de segurança industrial, referentes à prestação de 
serviços nas atividades que relaciona em seu art. 1º. 
VI - A seu turno, a CLT estabelece que, no trabalho contínuo, cuja 
duração exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de intervalo 
para repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora (art. 71, caput), 
cabendo ao empregador remunerar o empregado, por eventual 
descumprimento dessa determinação, com acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho (art. 
71, § 4º). 
VII - A HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, 
pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado 
suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, 
assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira 
contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, a 
disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao 
intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível 
ao restabelecimento do seu vigor físico e mental. 
VIII - As atividades listadas no art. 1º da Lei n. 5.811/72 denotam 
elevado grau de agressão à integridade física do empregado, de modo 
que a perpetuação da jornada laboral sem a pausa necessária 
constitui, ipso facto, prejuízo e/ou dano ao trabalhador, 
ordinariamente recomposto por prestação de insígnia indenizatória. 
IX - Não se pode negar que o propósito da lei, ao onerar o empregador 
pela supressão do intervalo para descanso e nutrição do seu 
empregado, seja justamente desencorajá-lo de tornar essa prática 
perene ou reincidente. 
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Isso considerado, seria rematado contrassenso admitir que o Estado 
pudesse auferir vantagem, consistente no incremento da sua 
arrecadação, mediante alargamento da base de cálculo do tributo, 
oriunda, exatamente, de conduta que busca desestimular e coibir, em 
clara ofensa ao princípio da confiança nos atos estatais que predica, 
dentre outras questões, o impedimento de atos contraditórios. 
X - O emprego do verbo "remunerar" no § 4º, do art. 71, da CLT, não 
credencia a conclusão segundo a qual a HRA ostentaria índole salarial, 
guardando, com mais rigor técnico, correlação semântica à forma 
coloquial "pagar". 
XI - Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, 
improvido. 
(REsp 1328326/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão 
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
21/02/2017, DJe 26/05/2017) 

Contudo, a Segunda Turma no STJ possui entendimento divergente, posicionando-se 

pela incidência da contribuição previdenciária: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. EMPREGADOS ENQUADRADOS NA LEI 5.811/72. 
NATUREZA SALARIAL DA VERBA PAGA EM DECORRÊNCIA DA 
SUPRESSÃO DA HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO - HRA. ARTS. 2º, 
§ 2º, DA LEI 5.811/72 E 71, § 4º, DA CLT. INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. Agravo Regimental interposto em 11/11/2015, contra decisão 
publicada em 10/11/2015. 
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por CIBA 
ESPECIALIDADE QUÍMICAS LTDA., contra ato do Delegado da Receita 
Federal do Brasil - Área Previdenciária em São Paulo e do Chefe de 
Arrecadação do INSS em São Paulo, no qual se postula o 
reconhecimento da natureza indenizatória da parcela paga pela 
supressão da HRA - Hora de Repouso e Alimentação, a fim de que seja 
afastada a sua incidência da base de cálculo da contribuição 
previdenciária, com a compensação dos valores indevidamente 
recolhidos, desde 1995. 
III. Na esteira do entendimento firmado na Segunda Turma do STJ, "a 
'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta 
retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do 
empregador", configurando, assim "retribuição pelo trabalho ou 
pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição 
previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991" (STJ, EDcl no 
REsp 1.157.849/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, DJe de 26/05/2011). No mesmo sentido: AgRg no REsp 
1.536.286/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, DJe de 22/10/2015; REsp 1.144.750/RS, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011. 
IV. Agravo Regimental improvido. 
(AgRg no REsp 1449331/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016) 
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Pró-labore 

O cerne da questão está na distinção entre a situação em que há real ausência de 

remuneração pelo trabalho do sócio, daquela situação em que há o pagamento de remuneração 

pelo trabalho com outra denominação ou título. 

 A questão sobre a incidência ou não de contribuição previdenciária a cargo da empresa 

e do sócio que trabalha, diz respeito à interpretação do dispositivo da alínea “f”, inciso V do 

art.12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis:  

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas:  
[...] 
 
V - como contribuinte individual:  
 
[...]  
 
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não 
empregado e o membro de conselho de administração de sociedade 
anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o 
sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho 
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de 
direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza 
ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para 
exercer atividade de direção condominial, desde que recebam 
remuneração; (destacou-se) 

 Mais precisamente, diz respeito ao significado do termo “que recebam remuneração 

decorrente de seu trabalho”, não havendo dúvidas de que este termo encerra as duas condições 

para que o sócio seja qualificado como segurado ou filiado obrigatório do RGPS, qualificação 

que enseja a incidência da contribuição.  

Uma das condições é a pessoa física exercer uma atividade, ser um trabalhador, a outra 

é que esta atividade seja remunerada (capacidade contributiva), conforme explicitado no §12 

do art. 9º do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de 

maio de 1999. 

Desta feita, não há dificuldades no entendimento de que o termo “que recebam 

remuneração decorrente do trabalho” exclui da qualificação como segurado obrigatório do 

RGPS o sócio que não presta serviços à sociedade da qual é sócio, porque restam afastadas as 

duas condições para esta qualificação.  
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Também se exclui da caracterização como segurado obrigatório do RGPS o sócio que 

presta serviço à sociedade, relativamente aos períodos em que, excepcionalmente, não recebe 

valores a qualquer título, como pode acontecer em alguns momentos de dificuldade financeira 

da empresa, ou outro motivo.  

Pela mesma razão, excluiu-se da qualidade de segurado obrigatório as demais pessoas 

físicas apontadas na mesma alínea “f”, inciso V, art.12 da Lei nº 8.212, de 1991, cuja atividade 

não é remunerada, ou seja, exerce o encargo de forma colaborativa, gratuita, o que, 

evidentemente, não é o caso do sócio que presta serviço à sociedade e recebe algum valor dela, 

seja a que título for. 

Neste ponto, na situação de fato em que a retribuição pelo trabalho é apenas embutida 

na rubrica denominada de distribuição de lucro, adiantado mensalmente, ou pago com outra 

periodicidade, incidirá contribuição previdenciária, pois se encaixa perfeitamente no Tema 20 

do STF, que estabeleceu a tese, sob o rito da repercussão geral, no RE n° 565.160 que: 

 “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos 

habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda 

Constitucional nº 20/1998.”   

Ademais, a RFB estabeleceu entendimento na solução de consulta de COSIT n° 

120/2016, que incide contribuição previdenciária sobre pró-labore.  

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS SÓCIO. PRÓ-
LABORE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.  

O sócio da sociedade civil de prestação de serviços profissionais que 
presta serviços à sociedade da qual é sócio é segurado obrigatório na 
categoria de contribuinte individual, conforme a alínea “f”, inciso V, 
art. 12 da Lei nº 8.212, de 1991, sendo obrigatória a discriminação 
entre a parcela da distribuição de lucro e aquela paga pelo trabalho.  

O fato gerador da contribuição previdenciária ocorre no mês em que 
for paga ou creditada a remuneração do contribuinte individual. Pelo 
menos parte dos valores pagos pela sociedade ao sócio que presta 
serviço à sociedade terá necessariamente natureza jurídica de 
retribuição pelo trabalho, sujeita à incidência de contribuição 
previdenciária, prevista no art. 21 e no inciso III do art. 22, na forma 
do §4º do art. 30, todos da Lei nº 8.212, de 1991, e art. 4º da Lei nº 
10.666, de 8 de maio de 2003.  

Dispositivos Legais: Lei 8.212, de 1991, art.12, inciso V, alínea “f”, art. 
21, art. 22, inciso III, art.30 §4º; Lei nº 10.666, de 2003; art.4º. RPS, 
aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, art.201, §5º; IN RFB nº 971, de 
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2009, art.52, inciso I, alínea “b”, inciso III, alínea “b” e art.57, incisos I 
e II e §6º 

Adicional de transferência 

O entendimento do STJ é favorável à incidência de contribuição previdenciária sobre o 

adicional de transferência. Nesse sentido, as ementas dos seguintes julgados: 

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. 1. Nos 
termos da jurisprudência dominante do STJ, incide contribuição 
previdenciária sobre os adicionais de insalubridade e de transferência, 
dada a natureza remuneratória de tais rubricas. Precedentes.  
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, análise de alegada violação 
de dispositivos constitucionais (arts. 150, inciso I, e 195 da 
Constituição Federal), sob pena de usurpação da competência do 
Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental improvido". (AgRg no 
AREsp 759.351/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 8/6/2016.) 
 
'TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
ADICIONAIS NOTURNO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E DE 
TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA. 1. A Primeira Seção, no julgamento do 
REsp 1.358.281/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, sob o rito dos 
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), em 23/4/2014, reiterou 
entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre as 
horas extras e sobre os adicionais noturno, periculosidade e 
insalubridade. 2. Incide, também, contribuição previdenciária sobre o 
adicional de transferência. Precedentes. Agravo regimental 
improvido". (AgRg no AREsp 725.042/BA, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.) 
 
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 
TRANSFERÊNCIA. 1. A jurisprudência firmada na Primeira Seção desta 
Corte Superior sedimentou a orientação de que a contribuição 
previdenciária: I) incide sobre o adicional de insalubridade, por possuir 
natureza remuneratória (vide AgRg no REsp 1487689/SC, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 23/02/2016; AgRg no 
REsp 1559166/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda 
Turma, DJe 24/02/2016), e o adicional de transferência, pois 
representa contraprestação salarial pelo exercício de um direito do 
empregador - art. 463, § 3º, da CLT (vide AgRg no REsp 1.566.395/PR, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 
18/12/2015; AgRg no REsp 1.511.255/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 
DJe de 18/08/2015). 2. In casu, a agravante busca afastar a incidência 
da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e de 
transferência, o que denota que a sua insurgência não merece 
prosperar. 3. Agravo regimental desprovido". (AgInt no REsp 
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1.564.543/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016.) 
 
"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO 
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. NATUREZA 
SALARIAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A alegação genérica de 
violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os 
pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação 
do disposto na Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência do STJ reconhece 
a incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas: 
adicionais de insalubridade e de transferência, dada a natureza 
remuneratória de tais rubricas. Precedentes. Agravo interno 
improvido". (AgInt no REsp 1.582.779/SC, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 19/4/2016.) 
 
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A 
CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
INCIDÊNCIA SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: SALÁRIO-MATERNIDADE, 
ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, NOTURNO, INSALUBRIDADE E 
TRANSFERÊNCIA, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, SOBREAVISO E 
PRÊMIOS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PAGO PELA DISPENSA, DE 
EMPREGADO COM ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CARÁTER 
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALÍNEA "C". NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. A solução integral da 
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao 
art. 535 do CPC. 2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão 
inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de 
Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Não há 
contradição em afastar a alegada violação do art. 535 do CPC e, ao 
mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por ausência de 
prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja 
adequadamente fundamentado.  
4. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.358.281/SP (Rel. Min. 
Herman Benjamin, Sessão Ordinária de 23.4.2014), aplicando a 
sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou orientação no 
sentido de que incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre as 
horas extras e respectivo adicional e sobre o adicional noturno 
(Informativo 540/STJ). 5. A orientação do STJ é firme no sentido de que 
o adicional de insalubridade integra o conceito de remuneração e se 
sujeita à incidência de contribuição previdenciária (AgRg no AREsp 
69.958/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 20.6.2012; AgRg 
no REsp 957.719/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.12.2009). 
6. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, 
firmou-se no sentido de que o adicional de transferência possui 
natureza salarial, conforme firme jurisprudência do Tribunal Superior 
do Trabalho, pois, da leitura do § 3º do art. 463 da CLT, extrai-se que a 
transferência do empregado é um direito do empregador, sendo que 
do exercício regular desse direito decorre para o empregado 
transferido, em contrapartida, o direito de receber o correspondente 
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adicional de transferência (REsp 1.217.238/MG, 2ª Turma, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, DJe de 3.2.2011; AgRg no REsp 
1.432.886/RS, 2ª Turma, Rel. Min. OG Fernandes, DJe de 11.4.2014). 
7. No que concerne ao descanso semanal remunerado, a Segunda 
Turma/STJ, ao apreciar o REsp 1.444.203/SC (Rel. Min. Humberto 
Martins, DJe de 24.6.2014), firmou entendimento no sentido de que 
tal verba se sujeita à incidência de contribuição previdenciária. 8. A 
divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem 
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham 
os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica 
entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do 
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo 
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a 
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais 
e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) 
impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" 
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 9. Recurso Especial 
provido". (REsp 1.581.122/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/5/2016.) 
 
 

 

4. Da compensação das Outras Entidades e/ou Fundos  

As normas regulamentadoras de cada contribuição devido as outras entidades e/ou 

fundos possui a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias, estas destinadas ao 

custeio da seguridade social. Para melhor esclarecer, importante destacar o texto legal de 

algumas delas: 

INCRA 

DECRETO-LEI Nº 1.146/1970 

Art 1º As contribuições criadas pela Lei nº 2.613, de 23 de setembro 1955, 

mantidas nos termos deste Decreto-Lei, são devidas de acordo com o artigo 

6º do Decreto-Lei nº 582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 1.110, de 9 julho de 1970: 

        I - Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA:  

        2 - 50% (cinquenta por cento) da receita resultante da contribuição de 

que trata o art. 3º deste Decreto-lei.    (Vide Lei nº 7.231, de 1984) 
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Art 3º. É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a 

contribuição previdenciária das empresas, instituído no § 4º do artigo 6º da 

Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 

2º, item VIII, da Lei número 4.863, de 29 de novembro de 1965.  Vide Lei 

Complementar nº 11, de 1971. 

 

SESI 

DECRETO-LEI Nº 9.403/1946 

Art. 3º Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação 

Nacional da Indústria (artigo 577 do Decreto-lei n.º 5.452, de 1 de Maio de 

1943), bem como aqueles referentes aos transportes, às comunicações e à 

pesca, serão obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal ao 

Serviço Social da Indústria para a realização de seus fins. 

§ 1º A contribuição referida neste artigo será de dois por cento (2 %)2 sobre 

o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a 

todos os seus empregados. O montante da remuneração que servirá de 

base ao pagamento da contribuição será aquele sobre o qual deva ser 

estabelecida a contribuição de previdência devida ao instituto de 

previdência ou caixa de aposentadoria e pensões, a que o contribuinte 

esteja filiado. 

 

SENAI 

DECRETO-LEI Nº 6.246/1944 

Art. 1º A contribuição de que tratam os decretos-Leis nº 4.048, de 22 de 

janeiro de 1942, e nº 4.936, de 7 de novembro de 1942, destinada à 

montagem e ao custeio das escolas de aprendizagem, a cargo do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial, passará a ser arrecadada na base de 

um por cento sobre o montante da remuneração paga pelos 

estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados. 

§ 1º O montante da remuneração que servirá de base ao pagamento da 

contribuição será aquele sobre o qual deva ser estabelecida a contribuição 

de previdência devida ao Instituto de Previdência ou caixa de 

aposentadoria e pensões, a que o contribuinte esteja filiado. 

 

 

 

 
2 Alíquota reduzida para 1,5% pela Lei nº 5.107/1966. 
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SALÁRIO-EDUCAÇÃO 

LEI Nº 9.424/1996 

Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5º, da Constituição 

Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em 

regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por 

cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer 

título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991.  

DECRETO Nº 6.003/2006 

Art. 1o A contribuição social do salário-educação obedecerá aos mesmos 

prazos, condições, sanções e privilégios relativos às contribuições sociais e 

demais importâncias devidas à Seguridade Social, aplicando-se lhe, no que 

for cabível, as disposições legais e demais atos normativos atinentes às 

contribuições previdenciárias, ressalvada a competência do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a matéria. 

§ 1o A contribuição a que se refere este artigo será calculada com base na 

alíquota de dois inteiros e cinco décimos por cento, incidente sobre o total 

da remuneração paga ou creditada, a qualquer título, aos segurados 

empregados, ressalvadas as exceções legais, e será arrecadada, fiscalizada e 

cobrada pela Secretaria da Receita Previdenciária.  

 

Cada uma das normas acima é ratificada pelo §2º e seguintes do artigo 109 da IN/RFB 

nº 971/2009, que assim dispõem: 

§ 2º A contribuição de que trata este artigo sujeita-se aos mesmos prazos, 

condições, sanções e privilégios das contribuições sociais destinadas ao 

financiamento da seguridade social, inclusive no que diz respeito à cobrança 

judicial. 

§ 3º O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, à contribuição cuja base 

de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida 

ou creditada a segurados do RGPS ou instituídas sobre outras bases a título 

de substituição. 

§ 4º A retribuição pelos serviços referidos no caput será de 3,5% (três inteiros 

e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual 

diverso estabelecido em lei específica, e será creditada ao Fundo Especial de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização 

(FUNDAF), instituído pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975. 
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§ 5º A contribuição de que trata este artigo é calculada sobre o total da 

remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores 

avulsos, e é devida: 

I - Pela empresa ou equiparada, de acordo com o código FPAS da atividade, 

atribuído na forma deste Capítulo;  

II - Pelo transportador autônomo de veículo rodoviário, na forma do art. 111-

I; e   

III - pelo segurado especial, pelo produtor rural pessoa física e jurídica, em 

relação à comercialização da sua produção rural, e pela agroindústria, em 

relação à comercialização da sua produção, de acordo com as alíquotas 

constantes do Anexo IV. 

 

Resta evidente, portanto, a correlação entre esta contribuição e a contribuição 

previdenciária devida pelo empregador a título de custeio da Seguridade Social. 

Deste modo, qualquer adição ou subtração da base de cálculo das contribuições 

previdenciária repercute de igual modo e proporção na contribuição devida à outras entidades 

e/ou fundos. 

E como demonstrado alhures, as exclusões aqui sugeridas implicarão redução 

substancial do valor devido em sede de contribuição de terceiros, cujo resultado lógico é a 

apuração de saldo a recuperar. 

Note-se que as verbas que aqui se pretende recuperar possui a mesma classificação de 

risco daquelas acima detalhadas, já que é reflexo imediato da exclusão daquelas verbas da base 

de cálculo da contribuição previdenciária devida. 

Assim, se alguma verba acaba por não integrar ou é excluída da base de cálculo das 

contribuições previdenciárias, também assim serão em relação às contribuições de terceiros, 

que, como acessórias, seguirão a mesma sorte da principal. 

4.1. Do direito de compensar as Contribuições de Terceiros 

Estabelecidas as premissas que deixam claro o direito do contribuinte de se creditar das 

contribuições de terceiros, importante destacar que o indébito tributário pode ser restituído ou 

compensado. E se por um lado se mostra inconteste o direito de restituição do contribuinte, seu 

direito de compensação possui igual segurança jurídica. 



 

 Pá
gi

na
 6

0 

www.oliveiraecarvalho.com 

 

Embora a IN 1.717/2017 (repetindo o mesmo texto da 1.300/2012 e IN 900/2008) traga 

no seu art. 87 expressa vedação ao direito de compensação de tais verbas, o entendimento 

consolidado pelo STJ é uno, garante amparo à compensação das contribuições das outras 

Entidades ou Fundos. Confira-se: 

“TRIBUTÁRIO.   AGRAVO   INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA PARA TERCEIROS OU FUNDOS. COMPENSAÇÃO COM 
TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE.  POSSIBILIDADE.  IN'S RFB  900/2008 E 
1.300/2012. 

EXORBITÂNCIA DA FUNÇÃO REGULAMENTAR. PRECEDENTES. 

1.  Esta Corte já se manifestou no sentido de que o indébito referente às   
contribuições previdenciárias (cota patronal) e destinadas a terceiros pode 
ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao 
pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação   
constitucional, observando, contudo, a limitação constante do art. 170-A do 
CTN. Precedentes: EDcl no REsp 1568163/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 08/09/2016. 

2. Agravo interno não provido.” 

(AgInt no REsp 1536294/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016). 

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA PARA TERCEIROS OU FUNDOS. COMPENSAÇÃO COM 
TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. IN'S RFB 900/2008 E 
1.300/2012. 

EXORBITÂNCIA DA FUNÇÃO REGULAMENTAR. 

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o indébito referente às 
contribuições previdenciárias (cota patronal) e destinadas a terceiros pode 
ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao 
pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação 
constitucional, observando, contudo, a limitação constante do art. 170-A do 
CTN. Precedentes: EDcl no REsp 1568163/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 08.09.2016; AgInt no REsp 1536294/SC, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.10.2016. 

2. Agravo interno não provido.” 

(AgInt no REsp 1586372/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016). 

 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE, AS HORAS 
EXTRAS E O RESPECTIVO ADICIONAL. INDÉBITO DECORRENTE DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA TERCEIROS OU FUNDOS. 
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COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. IN'S 
RFB 900/2008 E 1.300/2012. 

EXORBITÂNCIA DA FUNÇÃO REGULAMENTAR. 

[...] 

2. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar os Recursos Especiais 
1.230.957/CE e 1.358.281/SP, no rito do art. 543-C do CPC, consolidou os 
seguintes entendimentos, respectivamente: (i) incide contribuição 
previdenciária (RGPS) sobre os valores pagos a título de salário-maternidade; 
e (ii) incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre o adicional de horas 
extras. 

3. Hipótese em que a sociedade empresária recorrente pretende compensar 
créditos oriundos do pagamento indevido de contribuições previdenciárias 
para terceiros ou fundos. O Tribunal de origem negou referida pretensão com 
base nos arts. 47 da IN RFB 900/2008; e 59 da IN RFB 1.300/2012. 

4. As IN's RFB 9000/2008 e 1.300/2012, no lugar de estabelecerem os termos 
e condições a que se referem o art. 89, caput, da Lei n. 8.212/91, 
simplesmente vedaram a compensação pelo sujeito passivo. Desse modo, 
encontram-se eivadas de ilegalidade, porquanto exorbitam sua função 
meramente regulamentar. 

5. Aplicação dos arts. 66 da Lei n. 8.383, de 1991, 39 da Lei n. 9.250, de 1995, 
e 89 da Lei n. 8.212, de 1991, no sentido de que o indébito referente às 
contribuições previdenciárias (cota patronal) e destinadas a terceiros pode 
ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao 
pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação 
constitucional, observando, contudo, a limitação constante do art. 170-A do 
CTN. Inaplicabilidade do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996 ao caso, conforme 
determina o art. 26 da Lei n. 11.457, de 2007. 

6. Recurso especial provido em parte para declarar o direito de a sociedade 
empresária recorrente compensar as contribuições previdenciárias para 
terceiros ou fundos com tributo de mesma espécie e destinação 
constitucional. 

[...] 

(REsp 1498234/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 24/02/2015, DJe 06/03/2015) 

 

Importante observar, ademais, que esta permissão à compensação tem se dado com 

ressalvas, a saber: entende o judiciário que somente cabe se falar em compensação das 

contribuições de terceiros com tributos de mesma espécie e destinação constitucional. 
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Tendo em vista a jurisprudência consolidada, a PGFN emitiu NOTA PGFN/CRJ nº 

1245/2016, dispensando expressamente os procuradores do dever de recorrer em casos de 

decisões contrárias ao entendimento fazendário. 

São em casos como este que entendem alguns julgadores que até mesmo a exegese do 

art. 170-A do CTN merece relativização, para que seja garantido aos contribuintes o direito de 

compensação sem a necessidade de se ter o trânsito em julgado de decisões judiciais para se 

proceder a compensação. Neste sentido destaca-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PRIMEIRA QUINZENA DO AUXÍLIO-

DOENÇA/ACIDENTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. FÉRIAS 

GOZADAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÁTER REMUNERATÓRIO. 

INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRIBUIÇÕES 

VINCENDAS DE MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 

170-A, DO CTN. 

I - O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia 

(Resp 1.230.957) atestando que ao terço constitucional de férias, primeira 

quinzena do auxílio-doença/acidente e aviso prévio indenizado revestem-se, 

todas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência 

da contribuição previdenciária na espécie. 

II - O C. STJ reconheceu a natureza salarial do salário-maternidade e férias 

gozadas, representando, assim, base de cálculo para as contribuições 

previdenciárias previstas pela Lei n. 8.212/1991. 

III - A Corte Suprema, à luz da análise do disposto na Lei Complementar nº 

118/2005, sedimentou o entendimento de que o prazo de cinco anos para 

pleitear a restituição do indébito tributário aplica-se apenas em relação às 

"ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir 

de 9 de junho de 2005", resguardando de tal posicionamento as demandas 

propostas até 8 de junho de 2005, que remanescem sob o pálio da 

jurisprudência anterior cristalizada pelo C. Superior Tribunal de Justiça 

quanto ao prazo decenal (tese dos cinco mais cinco) para recobrar os valores 

indevidamente pagos ao Fisco (RE 566.621). Impetrado o mandamus em 

24.11.2014, aplica-se à espécie a prescrição quinquenal. 

IV - Sabendo-se que a incidência da contribuição previdenciária sobre parte 

das verbas questionadas não é mais objeto de debate atual, em razão de 

decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em precedente 

firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Resp. 1.230.957), 

entendo que não se aplica o artigo 170-A, do CTN ao caso cogitado, no que 
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diz com as referidas verbas (aviso prévio indenizado, terço constitucional 

de férias e a primeira quinzena do auxílio-doença/acidente). 

V - Remessa oficial e apelação da União desprovidas. Apelação da impetrante 

parcialmente provida.” 

(TRF 3ª Região, APELAÇÃO CÍVEL - 360250 - 0022390-84.2014.4.03.6100 - 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, PRIMEIRA TURMA, AMS - 

julgado em 30/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/09/2016). 

 

Por fim, deve ser anotado que a compensação independe do trânsito em julgado de 

decisão declaratória que a autorize. Essa tese já foi reconhecida pelo CARF, conforme se 

depreende do acórdão abaixo: 

ASSUNTO:  CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 

SOCIAL  COFINS Data do fato gerador: 15/08/2001  

 

 

Ementa:  

PIS.  BASE DE CÁLCULO.  INCONSTITUCIONALIDADE DO §1º DO ARTIGO 3º, 

DA LEI Nº 9.718/98, QUE AMPLIAVA O CONCEITO DE FATURAMENTO.  NÃO 

INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS NÃO COMPREENDIDAS NO 

CONCEITO DE FATURAMENTO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PREVIAMENTE À PUBLICAÇÃO DA EC Nº 20/98.  

A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, assim compreendido 

receita bruta das vendas de mercadorias, de serviços e de mercadorias e 

serviços  de  qualquer  natureza.  Inadmissível o conceito ampliado  de 

faturamento  contido  no  §  1º  do  art.  3º da Lei nº  9.718/98,  uma  vez  que 

referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF).  

Diante disso, não poderão  integrar  a  base  de  cálculo  da  contribuição  as 

receitas não compreendidas no conceito de faturamento previsto no art. 195, 

I, “b”, na redação originária da Constituição Federal de 1988, previamente à 

publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.  

COMPENSAÇÃO.  PEDIDO REALIZADO ANTES DO  TRÂNSITO  EM JULGADO  

EM  FAVOR  DO  CONTRIBUINTE.  QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE  SE  

SOBREPOR  À  FORMA.  PREVALÊNCIA DA RATIO DECIDENDI DE  PRECEDENTE  

PRETORIANO  DE CARÁTER  VINCULANTE  COM  A  ADEQUAÇÃO  DO  

DISPOSTO  NO ART. 170A DO CTN.  
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Embora o pedido de  compensação  perpetrado  pelo  contribuinte  tenha  se 

contraposto à literalidade do art. 170A do CTN, ao final do processamento 

judicial  a  lide  por  ele  proposta  foi  julgada  procedente,  com  base  em 

precedente  vinculante  do  STF.  (RE n.  357.950) o que, por sua  vez,  faz 

convocar em seu favor o disposto nos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e s.s., 

todos  do CPC/2015,  bem  como  o  disposto  no art.  62, § 1º, inciso II, alínea 

"b" do RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2o, inciso V da Portaria PGFN n. 

502/2016.  

Recurso voluntário provido para sujeitar a Administração Pública ao 

precedente vinculante do STF (RE n. 357.950). Pedido de compensação a ser 

analisado pela instância competente apenas para fins de  apuração  quanto  

à adequação do montante compensado.  

Isso posto, a inexistência de decisão judicial transitada em julgado é um impeditivo para 

o reconhecimento da legitimidade das compensações realizadas, quando a matéria está 

consolidada nos Tribunais Superiores (STF e STJ). 

 

 

4.2. Salário-educação e Incra - limite da base de cálculo à 20 salários mínimos. 

Tradicionalmente as contribuições de terceiros de caráter parafiscal são recolhidas nos 

moldes das contribuições destinadas à Previdência Social (GPS).  

A Lei nº 6.950/81 anterior a Constituição de 1988 estabeleceu que as contribuições de 

terceiros devem observar o limite máximo para sua apuração correspondente a 20 (vinte vezes 

o maior salário mínimo vigente no país).  

   Com o advento do Decreto Lei nº 2.318/86, a Lei nº 6.950/81 foi expressamente 

alterada, passando a constar que o cálculo da contribuição da empresa para a Previdência Social 

não está sujeito ao limite de 20 vezes o salário mínimo. Porém, nada tratou o texto legal quanto 

às contribuições destinadas ao Salário Educação e ao INCRA. 

   Desta forma, com base na lei e na jurisprudência uníssona, entende-se que a base de 

cálculo das contribuições de terceiros destinadas ao Salário Educação e ao INCRA, se submete 

ao limite de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país.    

  Corroborando com a tese, julgado recente do STJ ratificou o entendimento de que a 

base de cálculo das contribuições parafiscais recolhidas pelo INSS por conta de terceiros se 

submete ao limite de 20 (vinte) salários mínimos, por força do parágrafo único do artigo 4º da 

Lei nº 6.951/81, nos seguintes termos: 

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO 

SOCIAL DEVIDA A TERCEIROS. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4O DA LEI 

6.950/1981 NÃO REVOGADO PELO ART. 3O DO DL 2.318/1986. INAPLICABILIDADE 
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DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. 1. Com a entrada em vigor da Lei 6.950/1981, unificou-se a base 

contributiva das empresas para a Previdência Social e das contribuições parafiscais 

por conta de terceiros, estabelecendo, em seu art. 4o., o limite de 20 salários-mínimos 

para base de cálculo. Sobreveio o Decreto 2.318/1986, que, em seu art. 3o., alterou 

esse limite da base contributiva apenas para a Previdência Social, restando mantido 

em relação às contribuições parafiscais. 2. Ou seja, no que diz respeito às demais 

contribuições com função parafiscal, fica mantido o limite estabelecido pelo artigo 

4o., da Lei no 6.950/1981, e seu parágrafo, já que o Decreto-Lei 2.318/1986 dispunha 

apenas sobre fontes de custeio da Previdência Social, não havendo como estender a 

supressão daquele limite também para a base a ser utilizada para o cálculo da 

contribuição ao INCRA e ao salário-educação. (...) 5. Agravo Interno da FAZENDA 

NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt REsp nº 1570980/SP, Relator Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe em 03/03/2020). 

 

  Por se cuidar de tese classificada como “provável”, a recuperação destes valores são 

passiveis de compensação imediata, uma vez que decorre de previsão expressa em lei e com 

jurisprudência favorável pacífica no STJ. 

 

4.3. Da apuração do benefício para matriz e filiais 

A legislação tributária, especialmente a que trata de benefícios fiscais, se interpreta 

literalmente. Isto é o que preceitua o art. 111 do Código Tributário Nacional. 

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 
 I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” 

            Neste ponto, vale mencionar que a legislação, ao definir a limitação do teto da base de 

cálculo, possui a seguinte redação: 

Art 4º - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5º da Lei nº 6.332, 

de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior 

salário-mínimo vigente no País. 

Parágrafo único – O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições 

parafiscais arrecadadas por conta de terceiros. 

Como se percebe, no texto acima não define-se como seria feita a apuração na hipótese 

da existência de filiais. Porém, se recorrermos a regra matriz das contribuições, perceberemos 

que a legislação menciona que a apuração e o recolhimento da contribuição previdenciária serão 

realizados pela empresa: 
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Lei 8.212/91 

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias 

devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: 

I - a empresa é obrigada a: 

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu 

serviço, descontando-as da respectiva remuneração; 

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a 
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo 
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos 
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço 
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; 

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma e prazos 
definidos pela legislação tributária federal vigente; 

 Conforme se depreende de todos os dispositivos do Código Civil relativos à atividade 

empresária (por exemplo os arts.966, 969), uma empresa, ainda que composta de matriz e filiais, 

continua sendo uma única empresa. Não se pode confundir os conceitos de “estabelecimento” 

e “empresa”. 

 

O próprio Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a interpretação da legislação 

tributária, nos informa, quanto à definição de conteúdo e de institutos, que  valem as regras 

do direito privado (Código Civil): 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, 

do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para 

definição dos respectivos efeitos tributários. 

Este é justamente o caso da definição do conceito de “empresa”. Por isso, entendemos 

que o limite da base de cálculo deve ser definido considerando matriz e filiais como uma única 

empresa. 

 Caso o cliente entenda de forma diversa, podemos refazer os cálculos considerando as 

filiais de forma individualizada. 

 

5. Da Compensação Perante o Instituto Nacional da Seguridade Social 

A compensação é instituto do Direito Civil adotado pelo Direito Tributário como forma 

de extinção do crédito tributário, em situações especiais. Diz-se que em caráter extraordinário 

porque a compensação não é um direito subjetivo do contribuinte, haja vista a inexistência de 

lei autorizando-a de forma permanente.  
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A compensação é como se fosse um encontro de contas. O contribuinte é, ao mesmo 

tempo, devedor e credor da Fazenda Pública, de créditos líquidos e certos, quer sejam vencidos 

ou vincendos. Neste caso, pode haver a extinção dos créditos tributários até o limite em que se 

compensarem. Contudo, necessário se faz a edição de lei estabelecendo as condições e 

garantias para sua realização ou atribuindo às autoridades administrativas a faculdade de 

estabelecer estes requisitos. 

Havendo pagamento de contribuição, atualização monetária, multa ou juros de mora a 

maior, é facultado ao contribuinte optar pela compensação ou pela formalização do pedido de 

restituição, observadas, quanto à compensação, as seguintes condições:  

(i) A compensação deverá ser realizada com contribuições sociais 

arrecadadas pelo INSS3para a Previdência Social, excluídas as 

destinadas para outras entidades e fundos;  

(ii) O contribuinte deverá estar em situação regular, considerando 

todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil; 

(iii) O contribuinte deverá estar em dia com as parcelas relativas a 

acordo de parcelamento de contribuições, considerados todos os 

seus estabelecimentos e obras de construção civil;  

(iv) Somente é permitida a compensação de valores que não tenham 

sido alcançados pela prescrição; 

(v) A compensação somente poderá ser realizada em recolhimento 

de importância correspondente a períodos subsequentes aqueles 

a que se referem os valores pagos indevidamente.  

O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser utilizado 

entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil, para a compensação 

com contribuições sociais previdenciárias devidas, desde que esta seja declarada em GFIP ou 

PER/DCOMP WEB.  

 
3Para as empresas que já estiverem apurando Contribuição Previdenciária Patronal pelo eSocial, fica 

permitida a compensação de créditos previdenciários com demais tributos federais, operação conhecida 

como compensação cruzada. Para as demais empresas, continua vedada a compensação de créditos 

previdenciários com tributos administrados pela antiga Secretaria da Receita Federal. 
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A pessoa jurídica, ou equiparada, poderá efetuar a compensação de valor descontado 

indevidamente de sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde que seja precedida do 

ressarcimento ao sujeito passivo. 

(i) O valor originário integral a ser compensado pelo contribuinte 

será atualizado com juros;  

(ii) Consideram-se contribuições devidas à Previdência Social as dos 

segurados, as arrecadadas mediante a sub-rogação e as da 

empresa, excluídas as contribuições destinadas a outras 

entidades e fundos; 

(iii) O valor a ser efetivamente recolhido após a compensação deverá 

ser lançado no campo "valor do INSS" do documento de 

arrecadação.  

O valor total a ser compensado deverá ser informado na Guia de Recolhimento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP ou no PER/DCOMP 

WEB, na competência de sua efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP e no Manual da 

DCTF WEB respectivamente.  

Eventual saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas 

competências subsequentes.  

 

5.1. Compensação na GPS do 13º salário 

No documento de arrecadação relativo ao pagamento das contribuições incidentes sobre 

o 13º salário poderão ser compensadas importâncias que a empresa tenha recolhido 

indevidamente.  

5.2. Procedimentos operacionais para a compensação 

No prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recolhimento, poderão ser compensadas 

as contribuições recolhidas indevidamente ou a maior, sendo que o valor a ser compensado será 

corrigido pela SELIC e corrigido mediante a aplicação de coeficiente disponível na tabela prática 

aplicada em contribuições previdenciárias, sobre o valor originário da contribuição. 

Por fim, importante esclarecer os casos em que não poderá ocorrer a compensação:  
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(i) Em GPS ou DARF Consolidado recolhido fora do prazo; 

(ii) Quando existirem contribuições em atraso ou qualquer tipo de 

débito impeditivo;  

(iii) Entre valores de contribuições que não sejam da mesma espécie, 

assim entendidas aquelas arrecadadas e administradas pelo INSS 

para a Seguridade Social, excluídas, consequentemente, aquelas 

arrecadadas pela Receita Federal e as arrecadadas pelo INSS para 

Outras Entidades (Terceiros), caso a empresa não apure 

Contribuição Previdenciária Patronal pelo eSocial4. 

 

6. Da restituição perante o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) 

Já a restituição é o procedimento administrativo mediante o qual o segurado é 

ressarcido pelo INSS, de valores recolhidos indevidamente à Previdência social ou a outras 

entidades e fundos.  

O segurado, assim considerado todos os seus estabelecimentos e obras de construção 

civil, deverá requerer a restituição dos valores recolhidos indevidamente para a Previdência 

social ou para outras entidades e fundos, se for o caso.  Para tanto, o contribuinte deverá 

cumprir os seguintes requisitos: 

(i) Estar em dia com as contribuições sociais declaradas em GFIP ou 

DCTF WEB;  

(ii) Estar em situação regular em relação às contribuições sociais 

objeto de Lançamento de Débito Confessado - LDC, de 

Lançamento de Débito Confessado em GFIP - LDCG, de Débito 

Confessado em GFIP - DCG, de Notificação Fiscal de Lançamento 

de Débito – NFLD e em relação a débito decorrente de Auto de 

Infração, cuja exigibilidade não esteja suspensa;  

(iii) Estar em dia com as parcelas relativas a acordo de parcelamento 

de contribuições sociais objeto dos lançamentos citados acima, 

 
4Vide nota n° 4. 
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considerados todos os seus estabelecimentos e obras de 

construção civil.  

Frise-se que somente serão restituídos valores que não tenham sido alcançados pela 

prescrição. Vale lembrar que o prazo prescricional no caso de restituição realizada pela via 

administrativa é de 5 (cinco anos), contados da ocorrência do fato gerador do tributo. 

A restituição poderá ser requerida quando o recolhimento indevido se referir a:  

(i) Contribuições sociais previdenciárias, inclusive as descontadas 

dos segurados ou de terceiros, e, quando for o caso, atualização 

monetária, multa e juros de mora correspondentes ao 

pagamento indevido;  

(ii) Salário-Família não deduzido em época própria;  

(iii) Salário-Maternidade pago à segurada empregada, cujo início do 

afastamento do trabalho tenha ocorrido até 28 de novembro de 

1999, não deduzido em época própria;  

(iv) Salário-Maternidade à segurada empregada, cujo início do 

afastamento do trabalho tenha ocorrido a partir de 1º de 

setembro de 2003 ou referente ao período de 29 de novembro de 

1999 a 31 de agosto de 2003, que tenha sido requerido a partir 

de 1º de setembro de 2003, não deduzido em época própria;  

(v) Contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos.  

6.1. Restituição de valores recolhidos para outras entidades e fundos 

No caso de restituição de valores recolhidos para outras entidades e fundos, vinculados 

à restituição de valores recolhidos para a previdência social, o pedido será recebido e 

homologado pelo INSS, que providenciará a restituição.  

Entende-se como valores vinculados, a ocorrência de recolhimento indevido à 

previdência social e a outras entidades e fundos, no mesmo documento de arrecadação. 

  O pedido de restituição de valores que envolver somente importâncias relativas a outras 

entidades e fundos será formulado diretamente à entidade respectiva e por ela decidido, 

cabendo ao INSS prestar as informações e realizar as diligências necessárias. 
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8. Conclusão 

Diante de todo o exposto e depois de fixadas as premissas do presente trabalho, se faz 

necessária a adoção de alguns procedimentos por parte da empresa com o intuito de evitar 

contingências fiscais, bem como levantar e aproveitar o possível crédito apontado 

anteriormente. 

No presente estudo, foram analisadas quatro hipóteses: (i) a incidência, (ii) a não-

incidência, (iii) o procedimento administrativo e; (iv) o questionamento judicial de contribuições 

incidentes sobre rubricas que julgamos passíveis de não sofrerem a incidência de Contribuições 

Sociais. 

Quanto à incidência das contribuições sociais não nos resta dúvida, pois suas hipóteses 

de incidência estão devidamente descritas na legislação e atos administrativos correspondentes, 

em consonância com o ordenamento jurídico.  

Tormentosa, entretanto, é a questão referente a não incidência do referido tributo. Isso 

porque qualquer conclusão somente ocorrerá após o estudo aprofundado da natureza jurídica 

de cada rubrica incidente sobre a folha de salário, para, a partir daí, buscarmos o embasamento 

jurídico de não incidência. 

De acordo com as considerações aqui expostas, acreditamos que há rubricas que 

possuem argumentos jurídicos suficientes para a utilização do crédito tributário pago 

indevidamente, e, ainda, evitar a continuação de futuros recolhimentos indevidos relativos a 

essas rubricas. Assim, conclui-se que o crédito a ser recuperado tanto em esfera administrativa 

como esfera judicial é bastante substancial. 

Cabe ressaltar que, independentemente do entendimento aqui exposto, sempre há a 

possibilidade de interpelações por parte do Fisco. Entretanto, a empresa possui argumentos 

jurídicos suficientes para se defender em eventual autuação/fiscalização. 

Por fim, diante do número de empregados envolvidos nas situações ora analisadas, bem 

como do possível prazo de 5 (cinco) anos para recuperação dos créditos de contribuições sociais 

pagas a maior ou indevidamente, remetemos à análise das planilhas com os valores envolvidos 

devidamente atualizados até a presente data, para que V.SA. decida quais verbas irá 

desconsiderar na sua apuração das contribuições previdenciárias. 

Sendo esses os nossos comentários em relação ao assunto em epígrafe, permanecemos 

à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. 
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Atenciosamente, 

OLIVEIRA & CARVALHO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 

 
Ciente:  
 
____________________________________________________  
 
 
Nome:  
 
____________________________________________________  

 
 
Data: ______/______/______ 


