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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DO EMPREGADO NÃO PODE 
SER BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. 

 

Janir Adir Moreira e Alessandra Camargos Moreira 

Advogados tributaristas 

 

1. Da incidência da contribuição previdenciária patronal 

 

  As contribuições previdenciárias exigidas das empresas, incidentes sobre a 
folha de salários mediante a aplicação da alíquota de 20%,  têm como base de cálculo o 
têm como base de cálculo “o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a 
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que 
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, 
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos 
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo 
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do 
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”, 
conforme dispõe o art. 22, I, da Lei 8.212/91. 

 

  Da mesma forma, a contribuição previdenciária patronal para o 

financiamento dos benefícios da aposentadoria especial prevista nos arts. 57 e 58 da Lei 

8213/91) e daqueles concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade 

laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incide sobre o total das 

remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos ao teor do que dispõe o art. 22, II, da Lei 8212/91. Esta contribuição 

tem alíquota de 1%, 2% ou 3% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco 

de acidentes do trabalho seja considerado respectivamente como leve, médio ou grave.   

Finalmente, a contribuição patronal incide também sobre o total das remunerações pagas 

ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes 

individuais que lhe prestem serviços, consoante o que determina o art. 22, III da Lei 

8212/91 (incluído pela Lei nº 9.876 de 1999). 

2. A contribuição previdenciária patronal incide exclusivamente sobre as verbas de 

natureza remuneratória 

  De conformidade com a legislação pertinente, corroborada pela 

jurisprudência unânime do STJ, a contribuição previdenciária patronal não alcança os 

pagamentos feitos aos segurados que tenham natureza indenizatória. Esta matéria já foi 

dirimida pelo STJ através da edição da súmula 7, consoante reprodução a seguir: 

 “TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE CÁLCULO - 

SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO - AUXÍLIO-CRECHE - NATUREZA INDENIZATÓRIA - 

"VALE-TRANSPORTE" - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA – SÚMULA 7/STJ. 

1. A contribuição previdenciária incide sobre base de cálculo de nítido caráter 

salarial, de sorte que não a integra as parcelas de natureza indenizatória. (STJ, 2ª 

Turma, REsp 664258/RJ, Ministra Eliana Calmon, DJ 31/05/2006)” 
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  O mesmo tratamento deve ser aplicado para as contribuições destinadas ao 

RAT/SAT, bem como aquelas arrecadadas por conta de terceiros,   pois igualmente as 

mesmas apenas incidem sobre as verbas de natureza remuneratória.  

  Na interpretação dos dispositivos legais mencionados temos que na sua 

essência as contribuições incidem sobre o “total das remunerações pagas ou creditadas 

aos segurados empregados ou avulsos no decorrer do mês”.  Por sua vez, o art. 30, I, a) 

da mesma lei determina que “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.” 

  Pela clareza da legislação, corroborada pela mais abalizada doutrina e 

jurisprudência, temos que as contribuições previdenciárias patronais incidem 

exclusivamente sobre as verbas trabalhistas de natureza remuneratória. 

  No julgamento do REsp 1.230.957/RS o STJ esclareceu o conceito de salário 

de contribuição, fixado na Lei 8.212/91, bem como a importância e repercussão dessa 

verba, se trataria de ganho habitual do empregado ou se possuiria natureza de verba 

salarial ou indenizatória, ao decidir pela ilegalidade da inclusão na base de cálculo da 

contribuição previdenciária patronal das verbas concernentes ao auxílio doença, aviso 

prévio indenizado e o terço constitucional de férias.    Esta decisão foi proferida no âmbito 

da sistemática de recursos repetitivos prevista nas alterações do Código de Processo Civil 

de 1973 e reiterada no Código de Processo Civil de 2015.  Como consequência temos que 

esta decisão foi proferida em caráter vinculativo aos demais órgãos do Poder Judiciário, 

bem como ao Poder Executivo.  

  Com o julgamento do REsp 1.230.957/RS ficou consolidada a jurisprudência, 

com a determinação em caráter vinculativo que “as importâncias pagas a título de 

indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do 

empregador” não sofrem a incidência da contribuição previdenciária patronal. (REsp 

1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/03/2014). 

  Na mesma esteira interpretativa,  o Supremo Tribunal Federal ao julgar o 

Agravo Regimental no RE 389.903-1/DF definiu que “somente as parcelas incorporáveis 

ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária”, e mais 

recentemente no julgamento do RE565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, julgador em 

29/03/2017 na sistemática de repercussão geral, definiu que a contribuição social a cargo 

do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer 

anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998. 

3. Da definição de base de cálculo das contribuições conforme a Constituição 

Federal de 1988 

  Esta espécie de custeio de contribuições previdenciárias encontra respaldo 
no art. 195, I, “a” da Constituição Federal de 1988, assim redigido: 

“Art. 195. 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 seguintes 
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contribuições sociais: 
 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” 
 

  Conforme visto acima, a contribuição previdenciária devida na modalidade 
de “folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício” enquadra-
se no conceito de contribuição a cargo da empresa ou entidade a ela equiparada.  
 
  O respaldo constitucional para a definição da base de cálculo das 
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários prevista no art. 22, I, II e III da Lei 
8212/91 encontra-se exatamente no art. 195, I, “a” acima mencionado e é evidentíssimo 
que o legislador constituinte deixou claro que a incidência se dará sobre os valores pagos 
ou creditados às pessoas físicas. 

 
3. Da  não incidência da contribuição previdenciária sobre o montante da 
contribuição dos empregados descontados dos mesmos pelo empregador. 
Conclusões. 
 
  É de clareza meridiana a constatação de que os valores correspondentes às 

contribuições previdenciárias devidas pelo empregado não se enquadram no figurino 

jurídico definidor do fato gerador da contribuição previdenciária, dado à ausência dos três 

elementos caracterizadores definidos no art. 22, I e II da Lei 8212/91, pois não se 

caracterizam como remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título.  É certo 

que os valores das contribuições devidas pelos empregados são descontados dos 

respectivos pagamentos a eles efetuados, e assim não são pagos a eles.  Da mesma 

forma, tais contribuições não são devidas a eles e nem tampouco creditadas a qualquer 

título em suas respectivas contas.  É dizer que os pagamentos ou créditos efetuados  pelos 

empregadores são em valores líquidos. 

  É evidente que os empregados não têm qualquer disponibilidade econômica 

sobre tais valores porque os mesmos caracterizam-se  como retenções determinadas por 

disposição legal expressa.  

  A não incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre os valores 

objeto de retenção dos empregados a título de suas próprias contribuições decorre 

exatamente da ausência de natureza remuneratória e efetivamente por não serem pagas, 

devidas ou creditadas a qualquer título na conta dos respectivos empregados, inocorrendo 

assim o fato gerador da contribuição da empresa. 

  Temos ainda que o § 2º do art. 22 da Lei 8212/91 determina que não integram 

o conceito de remuneração as verbas listadas no § 9º do art. 28, que por sua vez define 

várias parcelas que devem ser excluídas da base de cálculo.   Irrelevante aqui nesse 

estudo analisar cada uma das verbas expressamente excluídas para a formação da base 

de cálculo da contribuição previdenciária definida no conceito do art. 195, I, “a”, da Carta 

Magna, bastando apenas e tão somente ressaltar a necessária assimilação da natureza 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i
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jurídica do fato gerador da referida contribuição incidente sobre salários, que é o exercício 

de atividade remunerada ou prestação de serviços remunerados, da mesma forma que a 

base de cálculo respectiva correspondente à folha de salários e demais rendimentos do 

trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviços. 

  A conclusão inarredável é que por não ser devidos, pagos ou creditados às 

pessoas físicas como remuneração pelo trabalho, uma vez que os respectivos créditos ou 

pagamentos são feitos pelo valor líquido, os valores das contribuições previdenciárias 

devidas pelo empregado ou prestador de serviços descontados de seus respectivos 

pagamentos não podem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias 

patronais devidas pelos empregadores.   Assim é certo que a base de cálculo das referidas 

contribuições patronais deverá ser o valor líquido dos pagamentos pelos serviços 

prestados, neles não incluídos os valores das contribuições dos próprios empregados ou 

prestadores de serviços.  

  O Mestre Wladimir Novaes Martinez1, com a clareza que lhe é peculiar, 

explicita que “o fato gerador da contribuição previdenciária é o direito à remuneração e 

não o seu efetivo pagamento, tanto que o obreiro poderá espontaneamente deixar de 

receber o dinheiro, ou poderá dar-se o caso de sua empregadora falir, sem que se 

desnature a obrigação da empresa de contribuir para a Previdência.” 

  Segundo Kertzman2, “a contribuição previdenciária enquadra-se no conceito 

de tributo, porque preenche os requisitos dispostos no art. 3º do Código Tributário 

Nacional, constituindo espécie tributária autônoma com especificidades próprias” 

  Corrobora o entendimento acima, o fato de que  a Constituição de 1988, ao 
tratar das contribuições sociais no art. 149, integrante do capítulo do “Sistema Tributário 
Nacional”, optou explicitamente pela corrente tributária.  Hugo de Brito Machado3 diz que: 
“Diante da vigente Constituição, portanto, pode-se conceituar a contribuição social como 
espécie de tributo com finalidade constitucionalmente definida, a saber, intervenção no 
domínio econômico, interesse de categorias profissionais ou econômicas e seguridade 
social. É induvidosa, hoje, a natureza tributária dessas contribuições.” 

  A natureza tributária das contribuições sociais, também é defendida por 
Roque Antonio Carrazza4, para quem a expressão “contribuição” significa “tributo”. 
Portanto deve se submeter ao princípio da legalidade tributária, disposto no art. 150, I, da 
Constituição Federal de 1988 e art. 97 do Código Tributário Nacional.  Este princípio 
determina que a lei defina os aspectos relevantes do tributo, dentre eles, o fato gerador, a 
alíquota, base de cálculo e o contribuinte. Tais aspectos deverão ser respeitados pelos 
agentes públicos responsáveis pela arrecadação e consequentemente o contribuinte 
somente deverá suportar os tributos expressamente definidos. 

  Destaque-se que as hipóteses fáticas da Contribuição Previdenciária têm 
previsão no art. 22, I, II e III da Lei nº 8.212/91. Na sua ocorrência – fato gerador –, 
estabelece-se o vínculo jurídico-tributário entre o Fisco e o contribuinte, sujeitos ativo e 
passivo, respectivamente, sendo que o quantum a ser recolhido será calculado de acordo 

                                                           
1 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários à Lei básica da Previdência Social. 3. ed. São Paulo: LTr, 1998. 
2 KERTZMAN, Ivan. As contribuições previdenciárias na justiça do trabalho. 2 ed. São Paulo: LTr, 2012. 
3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
4 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 
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com a base de cálculo – total das remunerações, devidas, pagas ou creditadas a qualquer 
título àqueles que prestaram serviços. 

  Nos termos do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, “O fato gerador da 
contribuição é o pagamento ou o crédito da remuneração do trabalhador, o que ocorrer 
primeiro. No caso, o valor das contribuições devidas pelos empregados não se sujeita a 
nenhum dos procedimentos mencionados, ou seja, não é creditado e nem tampouco pago.  

  Por tais aspectos é de se concluir que a contribuição previdenciária prevista 

no art. 22, I, II e III da Lei nº 8.212/91 não incide sobre o montante da contribuição 

previdenciária do segurado, dele descontado pelas empresas, porque não se enquadra no 

figurino jurídico determinado pela Lei, ou seja, não é devido, pago ou creditado a qualquer 

título aos beneficiários, eis que os pagamentos são realizados pelas empresas segundo o 

valor líquido da folha. 

4. Da jurisprudência 

  A seguir, os dispositivos das sentenças proferidas pelas Juízas da 13ª Vara 

Federal de Minas Gerais e 6ª Vara Federal de São Paulo, a saber:  

 
a) – Mandado de Segurança Proc. 1008208-07.2018.4.01.3800, 13ª Vara Federal de 
Minas Gerais, MMa. Juíza Thatiana Cristina Nunes Rabelo  

 
“(…) ainda que não ostentem caráter indenizatório ou constem expressamente no 
rol de exceções do art. 28, §9º, da Lei n.º 8.212/91, evidencia-se que tais verbas 
não se constituem em “ganhos”, retribuição pelo serviço/trabalho prestado ou 
qualquer espécie de remuneração a atrair a incidência da exação em questão, 
mas, ao contrário, tratam-se eles próprios de tributos. É dizer: nem em relação ao 
contribuinte de fato – empregado/prestador de serviço – tais valores se constituem 
em retribuição ou ganhos habituais, mas, justamente, em tributo, que, na linha do 
que vem entendo a jurisprudência pátria, não podem ser incluídos em suas 
próprias bases de cálculos ou na de outros tributos. 

 

(...) Desta forma, entendo inafastável a conclusão de que as verbas que integram a 
base de cálculo da contribuição previdenciária devida ao empregador restringem-
se àquelas que representam ganhos ou créditos, assim entendidos 
como acréscimos, rendimentos, isto é, valores de natureza remuneratória e que 
representam retribuição pelo serviço/trabalho prestado, ainda que recebidos a 
qualquer título (permanente ou precário). 
 
(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido e concedo a segurança, revogando-
se a decisão de Id 6957530 e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 

 
1. determinar que a autoridade coatora abstenha-se de incluir na base 
de cálculo das contribuições previdenciárias previstas no art. 22, incisos 
I a III, da Lei nº. 8.212/91 os valores retidos pela empresa a título de 
contribuição previdenciária do empregado e de Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRRF) que são creditados à União e; 
 
2. declarar o direito da impetrante à compensação/restituição dos 
valores indevidamente recolhidos nos cincos anos anteriores ao 
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ajuizamento do presente mandamus de acordo com a nova disciplina 
conferida através do art. 26-A, da Lei n. 11.457/2007, com redação 
dada pela Lei n. 13.670/18. 

 
O montante a ser compensado/restituído deverá ser atualizado pela taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC – instituída pela Lei nº 
9.250/95. 
 
Esclareço que a compensação/restituição operar-se-á apenas após o trânsito em 
julgado desta sentença, nos termos do art. 170-A do CTN. 
 
Considerando os próprios fundamentos da sentença, que evidenciam a 
plausibilidade do direito alegado, bem como o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça segundo o qual é possível, em regra, o cumprimento imediato da 
sentença concessiva de mandado segurança, e considerando, ainda, que a 
apelação do mandado de segurança tem apenas o efeito devolutivo, CONCEDO A 
LIMINAR requerida, exclusivamente para determinar à autoridade coatora que 
se abstenha de incluir na base de cálculo das contribuições previdenciárias 
previstas no art. 22, incisos I a III, da Lei nº. 8.212/91 os valores retidos pela 
empresa a título de contribuição previdenciária do empregado e de Imposto de 
Renda da Pessoa Física (IRRF) que são creditados à União até o trânsito em 
julgado desta ação ou a superveniência de decisão superior em sentido contrário.” 

 
b) - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) / nº 5003989-39.2020.4.03.6100 / 6ª Vara 
Cível Federal de São Paulo 
 

“DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 
Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA, para reconhecer o direito da 
impetrante à exclusão, da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota 
patronal e aquelas devidas às entidades terceiras), dos valores relativos às 
contribuições previdenciárias retidas dos empregados. Declaro, ainda, seu direito à 
compensação dos valores pagos indevidamente até os últimos cinco anos que 
antecedem a impetração, com débitos relativos a quaisquer tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as condições previstas 
pelo artigo 26-A da Lei nº 11.547/2007. A compensação, a ser requerida 
administrativamente, observará o disposto no artigo 170-A do CTN,.” 

 

  Ressalte-se, outrossim, a existência de decisões que não acataram esta tese 
jurídica, proferidas pelos TRFs da 1ª, 3ª e 4ª Regiões, como exemplo a decisão proferida 
na AC nº 5002695-69.2019.4.04.7001/PR pelo TRF4, tendo como Relator o 
Desembargador Rômulo Pizzolatti, que em seu voto afirmou: “a tese dos contribuintes é 
descabida, porque confunde o plano jurídico da hipótese de incidência tributária com o 
plano econômico do efetivo desembolso remuneratório – valores líquidos efetivamente 
alcançados aos trabalhadores pela empresa a título de remuneração, após o desconto da 
cota do empregado relativa à contribuição previdenciária.” 
 

5. Conclusões 

  Diante dos fundamentos expostos, é de se concluir que os valores das 

contribuições previdenciárias devidas pelos segurados, descontadas dos respectivos 

pagamentos feitos pelas empresas, não compõem a base de cálculo das contribuições 

previdenciárias patronais, inclusive daquelas arrecadadas por conta de terceiros, por não 
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se enquadrem na definição do fato gerador como verbas devidas, pagas ou creditadas 

àqueles que prestaram os respectivos serviços, empregados ou não.  

  Verifica-se ainda que, diante da constatação da não incidência da 

contribuição previdenciária patronal sobre tais valores,  é possível obter judicialmente a 

suspensão dos recolhimentos futuros e a declaração do direito à compensação do que foi 

indevidamente recolhido nos últimos cinco anos, com contribuições da mesma espécie e 

destinação constitucional arrecadadas pela Receita Federal do Brasil,  ao teor do disposto 

no art. 74 da Lei nº 9.430/1996 e 26-A da Lei nº 11.547/2007. 

  É absolutamente sustentável a busca do reconhecimento do direito à 

exclusão, da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e contribuições 

arrecadadas por conta de terceiros, dos valores relativos às contribuições previdenciárias 

retidas dos empregados por ocasião dos respectivos pagamentos.  

 

 

 


