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• Art. 28 da Lei 8.212/91:

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

(...)

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de
1976;

Legislação Previdenciária

• CLT

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, 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. (vide alterações: MP 808/17)

Legislação Trabalhista

Evolução de jurisprudência - incidência de contribuições previdenciárias
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 PARECER PGFN/CRJ Nº 2.117/2011: esclarece que, esteja ou não o empregador
inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura não ostenta natureza salarial
e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador.

 ATO DECLARATÓRIO PGFN Nº. 03/2011: desistência de ações judiciais que
“visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.

 ATO DECLARATÓRIO PGFN Nº. 13/2008: Discussão sobre limites máximos para
fins de benefício fiscal.

 STF – RE Nº. 478.410: Valores pagos em dinheiro a título de “Vale transporte” são
isentos de contribuição previdenciária por possuírem caratér indenizatório.
(Relator Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, julgamento em 10.3.2010, DJe de
14.5.2010)
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• RESP N. 1.185.685/SP:
SUMÁRIO STJ: afasta a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de ticket-refeição, mesmo na hipótese de a empresa não estar inscrita no PAT. Isso
porque, de acordo com os ministros do STJ, o ticket-refeição (vale-alimentação) se equiparava
muito mais ao fornecimento de alimentação in natura do que propriamente do pagamento em
dinheiro, sendo que a inscrição no PAT seria uma mera obrigação acessória, cujo
descumprimento não descaracteriza a natureza jurídica desse fornecimento.

Jurisprudência Anterior do STJ

• STJ: Auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale-alimentação
ou na forma de tickets, tem natureza salarial, integrando a base de cálculo da contribuição
previdenciária (RESP nº. 1.591.058)

• CRSF: O Ato Declaratório PGFN Nº 03/2011 somente é aplicável quando demonstrado que,
embora não tenha formalizado a adesão ao PAT, o sujeito passivo forneceu alimentação in
natura, o que não abrange o pagamento em tickets. (Acórdão nº. 9202006.223 – 11/2017)

Jurisprudência Atual do STJ e CRSF
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• “Perguntas e Respostas” sobre PAT no MTE  (http://trabalho.gov.br/pat) 
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• RE Nº. 892.238 / RS: Reconheceu a inexistência de matéria constitucional e Repercussão Geral
na discussão sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados
a título de "aviso prévio indenizado", "terço constitucional de férias" e "primeiros quinze dias
de afastamento do trabalho".

• Agravo em RE Nº. 895.351 / AC: Decisão do Min. Luis Roberto Barroso, a qual determinou a
inaplicabilidade do art. 170-A do CTN para compensação de créditos oriundos de contribuições
previdenciárias incidentes sobre "aviso prévio indenizado", "terço constitucional de férias" e
"primeiros quinze dias de afastamento do trabalho".

Jurisprudência Anterior do STF (Após Caso Hidrojet, RESp 1.230.957)

• RE Nº. 565.160 (Tema 20): Reconheceu que há incidência das contribuições previdenciárias
sobre ganhos habituais do empregado, mas trouxe um impacto para o "terço constitucional de
férias", em razão do voto do Ministro Alexandre de Moraes.

• ARE Nº. 1.066.730 / PR: Recente decisão desfavorável da 2ª Turma do STF para reconhecer a
incidência das contribuições previdenciárias sobre o "terço constitucional de férias".

Jurisprudência Atual do STF (implicações do Tema 20)
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 ARE Nº. 1.066.730 / PR 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. UM TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS, HORAS EXTRAS,
ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FOLHAS
DE SALÁRIOS. GANHOS HABITUAIS. INCIDÊNCIA.

1. A definição da natureza jurídica das verbas pagas pelo empregador, cuja natureza remuneratória é
assentada pelo próprio texto constitucional, prescindem da análise de legislação infraconstitucional. A
Constituição Federal consignou o caráter remuneratório das verbas referentes ao terço de férias usufruídas,
à hora extra, aos adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno.

2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema 20), fixou a tese no sentido de que “a
contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer
anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência
de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de
férias, hora extra, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de
contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente.

3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).

4. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil, uma vez que a parte ora recorrente não foi condenada no pagamento de honorários
sucumbenciais pela Corte de origem.

(ARE Nº. 1.066.730/PR. Ministro Relator: Dias Toffoli. Segunda Turma do STF. DJU 27-10-2017)
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