
Impactos da Reforma Trabalhista em 

Discussões Previdenciárias



Prêmio

 Novo conceito de prêmio, que não integra o salário e está isento de Contribuição
Previdenciária.
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CLT Lei nº 8.212

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. (...)
§ 2º  As importâncias, ainda que habituais, pagas 
a título de ajuda de custo, limitadas a cinquenta 
por cento da remuneração mensal, o auxílio-
alimentação, vedado o seu pagamento em 
dinheiro, as diárias para viagem e os prêmios 
não integram a remuneração do empregado, não 
se incorporam ao contrato de trabalho e não 
constituem base de incidência de encargo 
trabalhista e previdenciário. (...)
§ 22.  Consideram-se prêmios as liberalidades 
concedidas pelo empregador, até duas vezes ao 
ano, em forma de bens, serviços ou valor em 
dinheiro, a empregado, grupo de empregados ou 
terceiros vinculados à sua atividade econômica 
em razão de desempenho superior ao 
ordinariamente esperado no exercício de suas 
atividades.

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

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para 
os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
z) os prêmios e os abonos



Plano de Saúde

 Argumentos para defender que não precisa ser oferecido a todos os empregados e
dirigente e pode ser diferenciado por categorias.
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CLT Lei nº 8.212

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, 
compreende-se no salário, para todos os efeitos 
legais, a alimentação, habitação, vestuário ou 
outras prestações "in natura" que a empresa, por 
força do contrato ou do costume, fornecer 
habitualmente ao empregado. Em caso algum 
será permitido o pagamento com bebidas 
alcoólicas ou drogas nocivas. (...)

§ 5o  O valor relativo à assistência prestada por 
serviço médico ou odontológico, próprio ou não, 
inclusive o reembolso de despesas com 
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, 
próteses, órteses, despesas médico-hospitalares 
e outras similares, mesmo quando concedido em 
diferentes modalidades de planos e coberturas, 
não integram o salário do empregado para 
qualquer efeito nem o salário de contribuição, 
para efeitos do previsto na alínea q do § 9o do 
art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para 
os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
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;



Participação nos Lucros e Resultados

 Acordo Coletivo de Trabalho prevalece sobre a Lei.
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CLT Lei nº 8.212

Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo 
coletivo de trabalho, observados os incisos III e 
VI do caput do art. 8º da Constituição, têm 
prevalência sobre a lei quando, entre outros, 
dispuserem sobre: (...)

XV - participação nos lucros ou resultados da 
empresa. 

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

§ 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;



Grupo Econômico

 Necessidade de demonstração de interesse integrado.
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CLT Lei nº 8.212

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, 
individual ou coletiva, que, assumindo os riscos 
da atividade econômica, admite, assalaria e 
dirige a prestação pessoal de serviço. (...)

§ 2o  Sempre que uma ou mais empresas, tendo, 
embora, cada uma delas, personalidade jurídica 
própria, estiverem sob a direção, controle ou 
administração de outra, ou ainda quando, 
mesmo guardando cada uma sua autonomia, 
integrem grupo econômico, serão responsáveis 
solidariamente pelas obrigações decorrentes da 
relação de emprego. 

§ 3o Não caracteriza grupo econômico a mera 
identidade de sócios, sendo necessárias, para a 
configuração do grupo, a demonstração do 
interesse integrado, a efetiva comunhão de 
interesses e a atuação conjunta das empresas 
dele integrantes. 

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das 
contribuições ou de outras importâncias devidas 
à Seguridade Social obedecem às seguintes 
normas: (...)

IX - as empresas que integram grupo econômico 
de qualquer natureza respondem entre si, 
solidariamente, pelas obrigações decorrentes 
desta Lei;



Diárias de Viagem

 Ausência de limite com relação ao valor do salário.
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CLT Lei nº 8.212

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. (...)
§ 2º  As importâncias, ainda que habituais, pagas 
a título de ajuda de custo, limitadas a cinquenta 
por cento da remuneração mensal, o auxílio-
alimentação, vedado o seu pagamento em 
dinheiro, as diárias para viagem e os prêmios 
não integram a remuneração do empregado, não 
se incorporam ao contrato de trabalho e não 
constituem base de incidência de encargo 
trabalhista e previdenciário. (...)
§ 22.  Consideram-se prêmios as liberalidades 
concedidas pelo empregador, até duas vezes ao 
ano, em forma de bens, serviços ou valor em 
dinheiro, a empregado, grupo de empregados ou 
terceiros vinculados à sua atividade econômica 
em razão de desempenho superior ao 
ordinariamente esperado no exercício de suas 
atividades.

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

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para 
os fins desta Lei, exclusivamente: (...)

h) as diárias para viagens; 
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