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O que diz a Constituição?

Benefícios

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; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
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O que diz a Constituição?

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 11 – Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados
ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei.

Benefícios
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O que diz a lei previdenciária (Lei nº 8.212/91)?

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados 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.

§ 2o – Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9º do art. 28.

Benefícios
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Lei nº 8.212/91 pela 
Lei nº 13.467/2017, 
em vigor a partir de 
11/11/2017 



6

O que dizia a lei (CLT) antes da Reforma Trabalhista?

Art. 457 – Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.

§ 1o – Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões,
percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.

§ 2o – Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem
que não excedam de 50% (cinquenta por cento) do salário percebido pelo empregado.

§ 3o a § 11 [disposições sobre gorjetas].

Benefícios
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O que mudou na CLT?

Art. 457 (...)

§ 1o – Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador.

§ 2o – As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não
integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho
e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário.

§ 4o – Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de
bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de
desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

Benefícios
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Integravam o salário:

• A importância fixa estipulada (salário)
• Gorjetas
• Comissões
• Percentagens
• Gratificações ajustadas
• Diárias para viagens acima de 50% do salário
• Abonos

Não integravam o salário:

• Ajuda de custo
• Diárias de viagens abaixo de 50% do salário

Integram o salário:

• A importância fixa estipulada (salário)
• Gorjetas
• Comissões
• Gratificações legais

Não integram o salário:

• Ajuda de custo
• Auxílio-alimentação (vedado em dinheiro)
• Diárias de viagens
• Prêmios 
• Abonos

Antes Depois

Benefícios
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Benefícios
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O que dizia a lei previdenciária antes da Reforma Trabalhista?

Art. 28, §8o – Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total:

a) o total das diárias pagas, quando excedente a 50% da remuneração mensal;

Art. 28, §9o – Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que
a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;

Benefícios
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O que mudou na lei previdenciária?

Art. 28, §8o – (revogado). a) (revogada);

Art. 28, §9o – Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:

h) as diárias para viagens; [incluído]

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo
com lei específica; [mantido]

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares;
[alterado]

z) os prêmios e os abonos. [incluído]

Benefícios



Pontos de atenção
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O que diz o STF?

• Julgamento do RE 565.160/SC – 29 de março de 2017

• Verbas em discussão: a) adicionais (de periculosidade e de insalubridade); b) gorjetas; 
c) prêmios; d) adicionais noturnos; e) ajudas de custo; f) diárias de viagens (50% do 
salário percebido); g) comissões e quaisquer outras parcelas pagas com habitualidade, 
ainda que em utilidades, seja por força de acordo coletivo ou por liberalidade.

• Tese - “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do 
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998.”
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PLR - o que diz a Lei 10.101/2000?

Art. 1o – Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da
Constituição.

Art. 3o – A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.

§ 1o – Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as
participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente Lei, dentro do próprio
exercício de sua constituição.

§ 5o – A participação de que trata este artigo será tributada pelo imposto sobre a renda exclusivamente na
fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos, no ano do recebimento ou crédito, com base na tabela
progressiva anual constante do Anexo e não integrará a base de cálculo do imposto devido pelo beneficiário na
Declaração de Ajuste Anual.

Benefícios
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