
Não incidência de contribuições 
previdenciárias sobre parcelas indenizatórias: 
o entendimento e a aplicação pela PGFN e AGU. 



As contribuições previdenciárias devidas pela empresa 

pelos serviços prestados por seus empregados alcançam 

apenas o rendimento pago DE FORMA A REMUNERAR O 

TRABALHO, EM CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO 

PRESTADO no decorrer do mês. 

Premissa 

Constituição Federal de 1988 Lei n.º 8.212/91 

Artigo 195, inciso I, alínea ‘a’. A 
Seguridade Social será financiada, 
dentre outras, pela contribuição 
social devida pelo empregador 
incidente sobre “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. ” 

Artigo 22, inciso I: A contribuição a 
cargo da empresa incide “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”. 



Parcelas pagas que não se incluem 
nesta premissa 

- Vale transporte pago em dinheiro; 
 
- Bolsa de estudo paga ao empregado; 
 
- Auxílio doença pago pela empresa nos primeiros quinze 
dias de afastamento; 
 
- Aviso prévio indenizado; 
 
-Terço constitucional de férias (?) 
 
- Salário maternidade e férias gozadas (?) 



Vale transporte pago em dinheiro 

 
Enunciado 60 da Advocacia 

Geral da União 
 

Dispensa interposição de Recursos 
Especial e Extraordinário pela 

Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN 

"Não há incidência de 
contribuição previdenciária 
sobre o vale transporte pago em 
pecúnia, considerando o caráter 
indenizatório da verba".  

“Contribuição Previdenciária. Vale-
transporte. Pagamento em pecúnia. 
Não incidência. No STJ: Não incide 
contribuição previdenciária sobre o 
vale-transporte pago em dinheiro. 
Predecentes: REsp 1.180.562/RJ, AR 
3.394/RJ. No STF: Reconhecimento da 
inconstitucionalidade do tributo 
incidente sobre tal verba, pois esta 
conserva sempre a característica de 
indenizatória. Precedente: RE 
478.410/SP”  



• Dispensa interposição de Recurso Especial pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN 

“Os valores despendidos pelo empregador com a educação do 
empregado não podem ser considerados como salário 'in 
natura', pois não retribuem o trabalho efetivo, não 
integrando a remuneração. Trata-se de investimento da 
empresa na qualificação de seus empregados. Assim, não 
compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária. 
Precedentes: RESP 479056/SC, RESP 1079978/PR, RESP 
916208/ES, RESP 729901/MG, RESP 784887/SC, RESP 
1079978/PR, RESP 676627/PR.” 

Bolsa de estudo 



• Dispensa interposição de Recurso Especial pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN 

“(...) por não possuir natureza remuneratória, pois não 
existe prestação de serviço nesse período, não incide 
contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo 
empregador, a título de auxílio-doença, nos primeiros 15 dias 
do afastamento do trabalho. 
Precedentes: EDcl no REsp 803.495/SC; EDcl no REsp 
800.024/SC; REsp 951.623/PR; REsp 916.388/SC; AgRg no 
REsp 1.039.260/SC, REsp 381.181/RS, REsp 768.255/RS; 
REsp 786.250/RS, AgRg no REsp 762.172/SC.” 

Auxílio doença pago nos primeiros 
quinze dias de afastamento do 

trabalho 



• Dispensa interposição de Recurso Especial pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN 

“A parcela recebida pelo trabalhador em razão do aviso 
prévio não-trabalhado tem natureza indenizatória. O 
pagamento se dá em virtude do rompimento do contrato de 
trabalho, sem que o empregador observe o prazo 
estabelecido na CLT, portanto, a obrigação de avisar 
converte-se em obrigação pecuniária, tendo natureza 
indenizatória, afastando, assim, a incidência da contribuição 
previdenciária. Predecentes: RESP 1.221.665/PR; RESP 
1.198.964/PR.” 

Aviso Prévio Indenizado 



• Ainda pende de julgamento pelo Supremo Tribunal 
Federal o Recurso Extraordinário (RE 565.160/SC), com 
repercussão geral reconhecida, abrangendo, de forma 
geral, a discussão acerca da definição do termo “folha de 
salários” para fins de incidência de contribuições 
previdenciárias. 

 

• Orientação da PGFN para interposição de Recurso 
Extraordinário quanto ao auxílio doença e auxílio 
prévio indenizado, com base na violação ao art. 195, I 
“a” da Constituição Federal, que prevê a incidência da 
contribuição previdenciária sobre folha de salários e 
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a 
qualquer título. 

Dispensa exclusiva de interposição 
de Recurso Especial 



• Dispensa interposição de Recurso Especial pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN 

A dispensa, embasada em precedentes do Superior Tribunal 
de Justiça (PET 7.196; RESP 1.159.293; ERESP 895.589) 
apenas se aplica para os valores de terço constitucional de 
férias pagos à servidor público, não se estendendo para o 
Regime Geral de Previdência Social.  

Terço Constitucional de Férias 



• Recente posicionamento da Primeira Turma do  
Superior Tribunal de Justiça, publicado em 
10/02/2012 em julgamento de relatoria do 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho 

“Tanto no salário-maternidade quanto nas férias gozadas, 
independentemente do título que lhes é conferido 
legalmente, não há efetiva prestação de serviço pelo 
empregado, razão pela qual, não é possível caracterizá-los 
como contraprestação de um serviço a ser remunerado, mas 
sim, como compensação ou indenização legalmente previstas 
com o fim de proteger e auxiliar o Trabalhador. (...) Apesar de 
esta Corte possuir o entendimento pacífico em sentido 
oposto (...), a relevância da matéria exige a reabertura da 
discussão perante a 1a. Seção.” (Agravo Regimental no 
Agravo de Instrumento no.1.420.247/DF) 

Salário Maternidade e Férias Gozadas 



Obrigada! 
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