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Advogado do(a) IMPETRANTE: DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA - MG52334 

IMPETRADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL, FAZENDA NACIONAL 
  

SENTENÇA 
  

I – RELATÓRIO 

Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado 

por SETE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA contra ato do DELEGADO DA RECEITA 

FEDERAL, via da qual objetiva a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da 

exclusão da contribuição do empregado/autônomo e do Imposto de Renda da Pessoa Física da base 

de cálculo das contribuições previstas no art. 22, incisos I a III, da Lei nº 8.212/91. 

Narra que se sujeita ao recolhimento de contribuições previdenciárias patronais e sobre 

os riscos ambientais do trabalho, e que a autoridade coatora vem exigindo seu recolhimento sobre o 

valor bruto da folha de pagamento, nela se incluindo a contribuição devida pelos trabalhadores pessoas 

físicas e o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRRF). 

Aduz que as verbas atinentes à contribuição previdenciária do empregado ou autônomo 

e o IRRF, tributos retidos pela empresa e repassados à União, por não se configurarem salários ou 

pagamentos efetuados a pessoas físicas, não podem compor a base de cálculo das contribuições 

previstas nos incisos I a III do art. 22 da Lei 8.212/91. 

Sustenta que a incidência da contribuição patronal sobre o valor bruto da folha de 

pagamento afronta o disposto no art. 195, I, 'a', da Constituição da República. 

Inicial acompanhada de procuração e documentos. 

O pedido liminar foi indeferido (Id 6957530). 

A União (Fazenda Nacional) manifestou interesse para ingressar no feito (Id 9807994). 

Informações apresentadas pelo Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte (Id 

11447525). 



Remetidos os autos ao Ministério Público Federal, o Parquet Federal se absteve de 

opinar, sustentando não haver interesse público no presente feito, razão pela qual não se manifestou 

sobre o mérito da pretensão autoral (Id 19141490). 

Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

II. 1 – Da legalidade da inclusão dos valores retidos pela empresa impetrante a 

título de contribuição devida pelos trabalhadores pessoas físicas e o Imposto de Renda da 

Pessoa Física (IRRF) na base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 22, 

incisos I a III, da Lei nº 8.212/91 

Cinge-se a controvérsia da presente impetração à possibilidade de se incluir os valores 

retidos pela empresa impetrante a título de contribuição devida pelos trabalhadores pessoas físicas e 

o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRRF) na base de cálculo da contribuição previdenciária a ser 

recolhida pelos empregadores incidente sobre os salários pagos aos empregados e prestadores de 

serviços, previstas no art. 22, incisos I a III, da Lei nº 8.212/91. 

Pois bem. A regra de competência tributária para a instituição de contribuição 

previdenciária devida pela empresa (cota patronal) está prevista no art. 195, I, "a", da Constituição 

Federal, nos seguintes termos: 

“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 
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)” (grifei). 

Ao disciplinar a contribuição em comento no plano infraconstitucional, assim dispôs o 

art. 22, I a III, da Lei n.º 8.212/1991: 

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

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a 
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados 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. 
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). (Vide Lei nº 13.189, de 2015). 

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade 



laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações 
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores 
avulsos:(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998). 

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de 
acidentes do trabalho seja considerado leve; 

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja 
considerado médio; 

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja 
considerado grave. 

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer 
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem 
serviços; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). (...)” (destaquei). 

Por sua vez, o § 2° do art. 22 da Lei 8.212/1991, ao consignar que não integram o 

conceito de remuneração as verbas listadas no § 9° do art. 28 do mesmo diploma legal – que trata da 

composição do salário-de-contribuição -, expressamente exclui uma série de parcelas da base de 

cálculo do tributo. 

Da leitura dos dispositivos legais e constitucionais acima transcritos extrai-se que: (i) o 

fato gerador da contribuição previdenciária devida pelo empregador incidente sobre salários é o 

exercício de atividade remunerada ou a prestação de serviços remunerados; (ii) a base de cálculo 

corresponde a folha de salários e demais rendimentos de trabalho pagos ou creditados, a 

qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço; e (iii) contribuinte do tributo o empregador, a 

empresa e a entidade a ela equiparada na forma da lei. 

No tocante à composição da base de cálculo do tributo em discussão, o Supremo 

Tribunal Federal 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 (RE 565160, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

29/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-

2017 PUBLIC 23-08-2017). 

Do mesmo modo, e com base no quadro normativo acima apresentado, o Superior 

Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que não sofrem 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 18/03/2014, submetido ao 

art. 543-C do CPC). 

Neste contexto, consolidou-se o entendimento no âmbito da jurisprudência pátria no 

sentido de que só caberia a incidência da exação em tela se a verba trabalhista possuir 

natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, de 

modo que tal montante deve integrar a base de cálculo da contribuição, consoante se extrai das razões 

de decidir dos votos proferidos pelo STJ no Recurso Especial 1.230.957/RS,  AgInt no REsp 1.621.558-

RS e REsp nº 1.230.957. 

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). 

Diante de tais considerações e com a devida vênia ao entendimento em sentido 

contrário exposto pela autoridade coatora em suas informações, tenho que  não se afigura possível 

concluir que os valores retidos na fonte pelo empregador, na qualidade de responsável tributário e, por 

conseguinte, em razão de imposição legal, correspondentes à tributos devidos pelo empregado – IRPF 

e contribuição previdenciária – possam ser tidos como ganhos ou retribuição pelo serviço/trabalho 

prestado, a justificar a sua inclusão no âmbito de incidência das aludidas exações. 

Isso porque, 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. 

Em suma e com base em tais preceitos, entendo que não se afigura razoável a 

interpretação dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, como sustentado pelo impetrado, no sentido 

de se admitir que um tributo devido por pessoa distinta do contribuinte da exação possa ser 

entendido como “ganho” ou rendimento, tão somente a partir da existência da expressão “a qualquer 

título” ou pelo fato de tais valores não constarem expressamente do rol de exceções legais. 

Por fim, observo ainda que há precedentes recentes na jurisprudência pátria que 

reconhecem que o rol do parágrafo 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91 não é taxativo, devendo ser 

examinado, no caso concreto, se a parcela paga ao empregado possui natureza salarial, à luz do 

conceito de remuneração e de salário-de-contribuição. 

 Em conclusão, entendo indevida a inclusão dos valores retidos pela empresa 

impetrante a título de contribuição devida pelos trabalhadores pessoas físicas e o Imposto de Renda 

da Pessoa Física (IRRF) na base de cálculo da contribuição previdenciária a ser recolhida pelos 

empregadores incidente sobre os salários pagos aos empregados, previstas no art. 22, incisos I a III, 

da Lei nº 8.212/91, conforme sustentado pela impetrante, razão pela qual a concessão da segurança 

é a medida que se impõe neste ponto. 

II. 2 – Do pedido de compensação/restituição 

Quanto ao pedido de compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 

5 (cinco) anos, é cediço que o mandado de segurança é reconhecido como meio apto para a declaração 

do direito à compensação pelo STJ (Súmula 213/STJ). 

O art. 74 da Lei n. 9.430/96 autoriza, para os tributos administrados pela Secretaria da 

Receita Federal, a compensação de iniciativa do contribuinte, mediante entrega de declaração 

contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito 

tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 



Por sua vez, a Lei n. 11.457/2007, com redação dada pela Lei n. 13.670/18, determinou 

regras específicas para aplicação do disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/96 quanto às contribuições 

previdenciárias e contribuições devidas a terceiros. 

Assim, a compensação pretendida pela impetrante é possível, desde que mediante 

observância das regras específicas do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, com redação dada pela Lei n. 

13.670/18. 

III – DISPOSITIVO 

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 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. 

Condeno o impetrado ao ressarcimento das custas antecipadas pela impetrante (art. 4º, 

parágrafo único, da Lei n.º 9.289/96). 

Incabíveis honorários na espécie, conforme dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/09 e 

súmula nº 512 do STF. 

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09. 

Nos termos dos arts. 1.009 e 1.010 do CPC, se houver interposição de apelação por 

quaisquer das partes, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. 



Na hipótese de serem suscitadas preliminares pelo apelado nas contrarrazões, na 

forma do disposto no § 1º do art. 1009 do CPC, ou em caso de apresentação de apelação adesiva, 

intimem-se os apelantes para manifestação ou contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 2º do art. 

1.009 e § 2º do art. 1.010). 

Após cumpridas as determinações supra, ou ainda que não seja interposto recurso 

pelas partes, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em observância ao 

duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09). 

Oportunamente, nada mais havendo ou sendo requerido, arquive-se com baixa na 

distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Belo Horizonte/MG, data da assinatura. 

(documento assinado digitalmente) 

THATIANA CRISTINA NUNES CAMPELO 

Juíza Federal Substituta da 13ª Vara Federal/SJMG 
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