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Cenário Econômico Atual 
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Necessidade das empresas 
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REDUÇÃO DOS CUSTOS 

PARA MAXIMIZAÇÃO DOS 

LUCROS 

Em tempos de crise é preciso 

avaliar todas as possibilidades 

para superar as dificuldades. 

 

Empresas capitalizadas tem 

mais chance de enfrentar esses 

desafios. 
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A Nossa Solução 
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Custo tributário estimado FOPAG 
Contribuição à Previdência Social 

(INSS) 

20% 

Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) 

8% 

Salário-Educação 2,5% 

SENAC/SESC 1,5% 

SENAI/SESI 1% 

SEBRAE 0,6% 

INCRA 0,2% 

Risco de Acidente do Trabalho (RAT) 2% 

TOTAL 35,80% 

Redução dos custos tributários da FOPAG 

e Recuperação eficiente dos valores 

indevidamente pagos nos últimos 5 anos 
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Nossa Solução (cont...) 

Base de Cálculo Cont. Previdênciária 
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Relação de verbas 

Auxílio doença Férias gozadas 

Aviso prévio 

indenizado 

Abono de férias 

1/3 const de 

férias 

Licença 

maternidade 

1/3 const de 

férias 

indenizadas ou 

pagas em dobro 

13º salário 

13º salário 

indenizado 

Adicional de 

transferência 

Férias 

indenizadas 

Horas extras e 

adicional de 

horas extras 

Auxílio creche Adicional noturno 

Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias 
A contribuição previdenciária deve incidir sobre a contraprestação 
habitual paga pelo empregador em função dos serviços prestados pelo 
trabalhador, prestação esta conhecida como salário de contribuição. 

Verbas indenizatórias: 

 não remuneram o trabalho; 

 são valores pagos a título de compensação ao empregado com o fim 
de reparar alguma situação diversa daquela estipulada no contrato de 
trabalho; 

 O STJ já possui decisão, em sede de recurso repetitivo (art. 543-B 
do CPC), reconhecendo a natureza indenizatória de algumas 

dessas verbas. 
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Nossa Solução (cont...) 

Metodologia de Recuperação dos Valores Pagos Indevidamente 
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 Em Relação As Verbas Pagas Cuja Classificação De Risco Pode Ser Tida 
Como Chances De Êxito Prováveis 

Apresentação de pedido administrativo de restituição e/ou declaração de 
compensação da contribuição previdenciária paga a maior nos últimos 5 

(cinco) anos – nos moldes da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 
n. 1300/2012; e, 

 

 

 Em Relação As Verbas Trabalhistas Classificadas Como De Chances De 
Êxito Possíveis 

 

Eventual enfrentamento das disposições legais poderá ser realizado na esfera 
judicial por meio de rito ordinário (Ação Declaratória) ou pela via de Mandado 

de Segurança.  
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Benefícios da Solução 
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 Geração de caixa para as empresas de maneira mais célere; 
 
• 3 a 5 anos é o prazo estimado de duração do procedimento administrativo; 
• CPC 25 (Pronunciamento contábil do Cômite de Pronunciamento Contábil 

– CPC); e, 
• Redução de custo tributário sobre a FOPAG imediato. 
 
 Identificação de potenciais GAPs/riscos 
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Como implementar 
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 Verificação da composiça ̃o da FOPAG para identificaça ̃o das verbas salariais 
questionáveis nos últimos 5 (cinco) anos; 
 

 Verificaça ̃o e retificação da GFIPs dos períodos envolvidos; 
 

 Confronto entre GFIPs e FOPAG para constataça ̃o de que determinada verba 
realmente foi utilizada na composiça ̃o da base de ca ́lculo das contribuiço ̃es; 
 

 Confronto com a Contabilidade para verificaça ̃o sobre a correta apropriaça ̃o e 
existência de trânsito contábil; 
 

 Apuração do crédito decorrente do pagamento além do devido de INSS sobre as 

verbas julgadas como de natureza eventual e/ou indenizatória. 

Pontos de atenção na 

implementação!!! 
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Resultados 
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DESCRIÇÃO  1 Emp.  100 Emp. 500 Emp. 

Salário anual/Base de cálculo 

        

50.466  

        

5.046.600  

      

25.233.000 

Contribuição previdênciária 

(27,8%) 

        

14.030  

        

1.403.000  

        

7.015.000 

        

BASE DE CÁLCULO 

AJUSTADA                                                        

Base de cálculo Cont. Prev. 

        

37.752  

        

3.775.200  

      

18.876.000 

Contribuição previdenciária 

(27,8%) 

        

10.495  

        

1.049.506 

        

5.247.528 

Potencial Indébito Tributário 

          

3.535 

            

353.495  

        

1.767.472  

(*) O valor do salário e da contribuição previdênciária pode variar de acordo 

com a categoria de cada empregado. Apenas para fim exemplificativo foi 

considerado um valor linear. 



© 2011 Sibille, sociedad civil an Argentinen member firm of KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 

ua Swiss enttity. All rights reserved.   

 

Apresentação 
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Posição atual e responsabilidades 

 

Gerente da área de Legal Services da KPMG, com 

atuação nos escritórios de São Paulo, Campinas e interior 

do Estado de São Paulo, e Brasília. 

Possui ampla experiência na área Tributária e em 

diversos ramos de indústria, com ênfase em assessoria 

para a prevenção e a resolução de litígios tributários, 

consultoria em impostos diretos e indiretos, due diligence 

e reorganizações societárias. 

 

Formação e qualificação técnica 

 

Master of Laws (LLM) em Direito Tributário pelo Instituto 

de Ensino e Pesquisa (INSPER). Especialista em Direito 

Empresarial pela Escola de Direito da Fundação Getúlio 

Vargas (DIREITO-FGV). Graduado em Direito pela 

Universidade de Desenvolvimento do Estado e da Região 

do Pantanal – UNIDERP.  Membro da Ordem dos 

Advogados do Brasil 
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