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Regra de Incidência 

• Constituição Federal: 
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: 

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; 

 
• Lei nº 8.212/91: 
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.    

 

• STF:  
Tema 20 - Alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das 
remunerações. RE 565.160 – Rel. Min. Marco Aurélio 
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Alimentação 

• Vale Refeição / Restaurante Interno / Vale Alimentação: 

 

• O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não incide contribuição previdenciária 
sobre os valores pagos a título do auxílio alimentação in natura, independentemente de inscrição 
no PAT (AgRg no REsp 1576270/RS, de 31/05/2016); 

 

• Nas hipóteses de pagamento do benefício em dinheiro, há decisões favoráveis do STJ (REsp 
1.185.685/SP, de 17/02/2011), mas a jurisprudência recente é desfavorável ao contribuinte 
(AgRg no AREsp 793.388/MG, de 26/02/2016); 

 

• Possibilidade de analogia com a jurisprudência do vale transporte pago em dinheiro. 
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Transporte 

• Vale transporte 

•  O Plenário do STF (Recurso Extraordinário 478.410/SP, 10/03/2010) afastou a incidência de 

contribuição previdenciária sobre valores pago a título de vale-transporte, ainda que em pecúnia. 

O entendimento tem sido aplicado pelo STJ (REsp 1586940/RS, de 24/05/2016); 

 

 

• Ticket Combustível / Estacionamento / Reembolso quilometragem 

• Necessidade de verificação: 

– Habitualidade do pagamento; 

– Variação do montante pago (valores fixos?); 

– Existência de controle dos valores dispendidos pelo empregado. 
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Transporte 

• Empréstimo para aquisição de veículo / fornecimento de veículo para 

executivos 

 

• CARF possui entendimento no sentido de que os valores pagos a título de empréstimo não 

quitados pelo empregado possuem natureza salarial. 

 

• Veículo utilizado para o trabalho?  
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Saúde 

• Subsídio medicamento / Check up executivo / Farmácia / Plano de Saúde / Plano odontológico 

 

• A legislação previdenciária alberga hipótese de não incidência da contribuição quando: 
– oferecida assistência médica ou odontológica, ainda que por prestador de serviço terceirizado, facultado o reembolso de despesas diversas com 

saúde,  

– houver extensão do benefício à totalidade dos empregados e dirigentes. 

 

• Benefícios não elegíveis à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa não podem ser excepcionados da incidência 
de contribuição previdenciária. 

 
• O CARF recentemente entendeu que se o plano de saúde oferecido pela empresa não abranger de forma igualitária todos 

os empregados, gerentes e diretores, deve ser mantida a exigência de contribuições previdenciárias sobre os valores 
correspondentes. À diferença paga a maior para o custeio do plano de saúde dos empregados com cargos de gerência e 
diretoria. 

 
“(…) ASSISTÊNCIA MÉDICA. DISTINÇÃO ENTRE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INCIDÊNCIA SOBRE AS DIFERENÇAS DE VALORES DOS PLANOS. 
Os valores pagos a título de assistência médica pela empresa não integram o salário de contribuição se e somente se forem destinados a todos os empregados e 
dirigentes e tenham a mesma cobertura, ou seja, a mesma especificidade, o mesmo valor. 
A base de cálculo das contribuições previdenciária incidentes sobre os valores pagos a título de assistência médica em desacordo com a norma isentiva é a diferença 
entre o valor dos planos ofertados a seus diretores e gerentes e o valor do plano básico disponibilizado para os demais 
trabalhadores. (…)” (Processo  10830.011996/2008-25, Data da Sessão 28/01/2016, Acórdão 2401-004.067). 
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• Existe regra que excepcione a incidência da contribuição para planos de previdência 

complementar abertos e fechados. No caso dos planos de previdência complementar fechados 

há exigência legal de que seja extensível a todos os empregados, mas a aplicação da exigência 

é questionável quanto aos planos abertos. Assim, no caso das entidades de previdência 

complementar fechada há necessariamente o dever de comprovação da extensividade do 

benefício à totalidade dos empregados; 

 

• Lei Complementar nº 109/2001:  

“Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio 

dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto 

sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei. 

§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições de qualquer 

natureza.” 

 

 

 

Previdência Privada 
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Outros benefícios controversos 

• Auxílio aluguel  

 
• Admite-se a isenção do recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o valor do aluguel e condomínio arcados pela 

empresa em favor do empregado somente no fornecimento da habitação indispensável para realização do trabalho 
(CARF, Acórdão 2302-003.385, 21/01/2015 – STJ – RESP 439.133/SC). 

 

• Celular  

 
• Os Tribunais Regionais Federais da 3ª e da 5ª Região  se posicionaram pela não incidência de contribuição previdenciária 

sobre a concessão de recursos móveis aos empregados, como telefone celular, ainda que utilizados para fins particulares. 

 

• Bolsa de Estudos 

 
• Ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que o auxílio-educação não integra 

a remuneração do empregado, pelo que não atrai a incidência de contribuição previdenciária. (REsp 1586940/RS, de 
24/05/2016; 

• Em 2011 o artigo 28, § 9º, ‘t’ da Lei nº 8.212/91 foi alterado pela Lei nº 12.513/11 restringindo as hipóteses legais. 
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