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O conceito de “prêmio” instituído pela Reforma
Trabalhista (art. 28, §9º, 'z', da Lei nº. 8.212/1991), a
Solução de Consulta Cosit nº 151/2019 e a não
incidência de contribuições previdenciárias



Resumo

Em junho de 2019, a Receita Federal publicou a Solução de Consulta Cosit
nº 151/2019 esclarecendo a sua interpretação sobre o conceito de "prêmio",
destacando os períodos de validade e os requisitos a serem cumpridos para
que tal verba não sofra a incidência de contribuições previdenciárias. As
empresas precisam se atentar para (i) a forma de cumprimento dos
referidos requisitos, bem como para (ii) a possibilidade de questionamento
judicial da validade da referida Solução de Consulta, uma vez que há
argumentos para defender que contém contradição e que extrapolou os
limites da Lei.
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Apresentação

Paulo Roberto Gomes de Carvalho

• Advogado, formado pela PUC/SP;

• Associado sênior - Trench Rossi e Watanabe Advogados (em cooperação com Baker & McKenzie

International) - há mais de 10 anos;

• Especialista em Direito Tributário Constitucional (COGEAE/PUC - 2013) e em Gestão de Fundos de

Pensão/Previdência Complementar (FIPICAFI – 2015);

• Atuo em planejamento (consultivo) e contencioso (administrativo e judicial) para empresas, basicamente

multinacionais, sobre tributação de remuneração e benefícios:

• Contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento e benefícios;

• Contribuições previdenciárias substitutivas sobre receita bruta;

• Imposto de Renda Retido na fonte – IRRF;

Quem sou eu?
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Base de cálculo da contribuição previdenciária

Art. 195 da Constituição Federal determina que a seguridade social é financiada,
dentre outras formas, mediante recursos provenientes das contribuições sociais do
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, 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 (...)".

O artigo 22, I, da Lei nº. 8.212/91 (Lei Orgânica da Seguridade Social) determina
que as contribuições previdenciárias incidirão sobre o total da remuneração paga

ao trabalhador.

Conceito
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Hipóteses de isenções

O § 9º do art. 28 da própria Lei nº. 8.212/91, o parágrafo 9º do artigo 214 do Regulamento da
Previdência Social (Decreto nº. 3.048/99) e a Instrução Normativa - IN nº. 971/2009 (que
revogou a IN nº. 03/2005) estabelecem diversas hipóteses de isenção de contribuição
previdenciária, , a exemplo do abaixo:

• os benefícios da previdência social, salvo o salário-maternidade; as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo
aeronauta; auxílio alimentação; a férias indenizadas; indenizações previstas na legislação trabalhistas; vale-transporte;
ajuda de custo; diárias para viagens; bolsa estagiário; PLR; transporte, alimentação e habitação para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, complementação ao valor do auxílio-doença; assistência ao trabalhador da
agroindústria canavieira; previdência complementar; assistência médica ou odontológica; ferramentas de trabalho; uso de
veículo do empregado; reembolso creche; bolsa de estudo; bolsa de aprendizagem; cessão de direitos autorais; vale-
cultura; prêmios e abonos, bolsa atleta.

Com relação ao FGTS, o art. 15, §6º da Lei nº. 8.036/90 determina que não serão
considerados no cálculo as parcelas elencadas no art. 28, §9º da Lei nº. 8.212/91.

Conceito
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Prêmios

Em novembro de 2017, a Reforma Trabalhista (Lei nº. 13.467/2017) passou a ter vigência,
tendo determinado a seguinte redação para o artigo 457, da 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.”

Conceito



Prêmios

A Reforma Trabalhista também alterou a redação do art. 28, §9º, da Lei nº. 8.212/91 para
expressamente isentar de contribuições previdenciárias os valores recebidos a título de
“prêmios e os abonos” (alínea “z”, do §9º, do art. 28 da Lei nº. 8.212/91)

“Art. 28. ...

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

(...)

z) os prêmios e os abonos”

Conceito



Prêmios

A exposição de motivos do PL 6.787/16, que originou a Lei nº. 13.467/17, dispõe:

“PROJETO DE LEI 6.787, DE 2016 - Altera o DL 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e a
lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de representantes dos trabalhadores no local de trabalho e
sobre trabalho temporário, e dá outras providências. Autor: PODER EXECUTIVO Relator: deputado ROGÉRIO
MARINHO(...) Art. 457 A jurisprudência dos tribunais trabalhistas entende que benefícios pagos com liberalidade
pelo empregador integram o salário do empregado, sobre ele incidindo encargos trabalhistas e previdenciários.
A nossa intenção com a mudança proposta ao art. 457 é a de permitir que o empregador possa premiar o seu
funcionário sem que isso seja considerado salário. É o caso, por exemplo, de reclamações comumente ajuizadas
em que se requer a incorporação ao salário de um prêmio por vendas – uma viagem ou determinado objeto. O
efeito concreto disso é a retração do empregador, que evita conceder esses prêmios sob o risco de vê-los
incorporados ao salário, caracterizando um claro prejuízo aos empregados. Além disso, acrescentamos uma
definição do que é prêmio de forma a sanar as inúmeras divergências jurisprudenciais e doutrinárias existentes
e que dificultam o pagamento desse tipo de liberalidade”.

Conceito



Prêmios

Posteriormente, a Instrução Normativa RFB nº. 1.867, de 25 de janeiro de 2019, trouxe
alterações à Instrução Normativa RFB nº. 971/2009, para adequá-la à Reforma Trabalhista:

“Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:

(...)

l) os prêmios, conforme definidos pelo § 3º;

(...)

§ 3º Para fins do disposto no caput, 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.”

Conceito



Prêmios
Nesse contexto, em 21 de maio de 2019, foi publicada a Solução de Consulta Cosit nº. 151/2019

(vinculante às autoridades fiscais) :

a) Apenas no período compreendido entre 14 de novembro de 2017 e 22 de abril de 2018, o prêmio não pode
exceder ao limite máximo de dois pagamentos ao ano, conforme estabelecido pela MP 808/2017, com validade
no referido período;

b) Os prêmios excluídos da incidência das contribuições previdenciárias:

1. São aqueles pagos, exclusivamente, a segurados empregados, de forma individual ou coletiva, não alcançando
os valores pagos aos segurados contribuintes individuais. Ou seja, a Receita Federal do Brasil não reconhece a
possibilidade de pagamento a Diretor não empregado (estatutário);

2. Não se restringem a valores em dinheiro, podendo ser pagos em forma de bens ou de serviços (por exemplo
viagens, etc.);

3. Não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, hipótese em que restaria descaracterizada a
liberalidade do empregador. Ou seja, não podem substituir bônus e comissões;

4. Devem decorrer de desempenho superior ao ordinariamente esperado, sendo que o empregador deverá
comprovar, objetivamente, qual o desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado.
Com relação a este ponto, vale dizer que a prova de que o desempenho esperado foi superado não se
confunde com a existência de metas para o recebimento de prêmio.



Prêmios

A Solução de Consulta Cosit 151/2019 extrapolou os limites da legislação, principalmente no
que se refere ao conceito de liberalidade, determinando que qualquer política da empresa
significaria ajuste expresso e, portanto, não configuraria liberalidade.

Trecho da SC: "não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, hipótese
em que estaria descaracterizada a liberalidade do empregador", ou seja, "há incidência de
contribuições previdenciárias sobre o prêmio pago em decorrência de lei, contrato de
trabalho, convenção coletiva, regulamento da empresa etc., tendo em vista que, nesses
casos, não se caracteriza a liberalidade do empregador.

Conclusão equivocada: a SC incluiu todo e qualquer documento que trate do assunto como
ajuste expresso, o que acabaria com a liberalidade.

Críticas à SC Cosit 151/2019



Prêmios

Contra-argumentos:

A política pode atestar que a empresa poderá pagar prêmio em determinadas situações,
mantendo-se a liberalidade do pagamento já que não se trata de promessa e nem de
obrigação.

Liberalidade é o pagamento feito sem que a empresa esteja obrigada.

Se há regulamento da empresa prevendo a possibilidade (e não a obrigação) de pagamento
de um prêmio, ou estabelecendo critérios para se entender o que significa desempenho
superior ao esperado, tal ajuste não pode ser considerado como ajuste que feriria a
liberalidade.

Críticas à SC Cosit 151/2019



Prêmios

A SC também determina que "o empregador deverá comprovar, objetivamente, qual o
desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado".

Contradição: ao mesmo tempo que a Solução de Consulta Cosit proíbe qualquer ajuste
expresso, ela mesma determina que as empresas comprovem, claramente, ou seja,
documentalmente, o desempenho superior.

Conclusão: a SC extrapolou os limites legais estabelecidos pela CLT, Lei nº. 8.212/91 e
Instrução Normativa RFB nº. 971/2009, na medida em que estabeleceu a obrigatoriedade de
o pagamento não decorrer de ajuste expresso, o que estaria compreendido em regulamento
das empresas, entre outros, o que viola o princípio da legalidade previsto no art. 5º, II e 150, I
da Constituição Federal e art. 97 do Código Tributário Nacional.

Críticas à SC Cosit 151/2019



Prêmios

Precedentes judiciais: liminares que reconheceram que a SC Cosit nº. 151/2019 extrapolou os requisitos da
Lei no que diz respeito ao conceito de "liberalidade", conforme trechos destacados abaixo:

"Conclui-se, portanto, que, na forma em que restou exarada a conclusão da COSIT nº 151/2019, especificamente no
que tange ao seu item 3, a concessão de prêmios, como regra, jamais se enquadrará no conceito trazido pela CLT, pois
toda e qualquer forma de ajuste expresso, ainda que decorrente de manifestação de vontade do empregador serviria
para, na visão fazendária, descaracterizar a liberalidade exigida para a exclusão de sua natureza salarial.

Logo, a vedação de que os valores pagos a título de prêmios decorram de ajuste expresso, sob pena de descaracterizar
a liberalidade exigida para que assim sejam qualificados, reputa-se contrária ao conceito trazido pelo legislador
ordinário, razão pela qual deve ser afastada.

Observo, ainda, que a Solução de Consulta COSIT nº 151/2019 exige, em seu item 4, que o empregador comprove
objetivamente que o desempenho do empregado superou ao que ordinariamente dele se espera”. (1ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Jundiaí/SP, DJe 06/08/2019)

Críticas à SC Cosit 151/2019



Prêmios

"Por sua vez, o recente entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT nº 151/2019, de 14 de maio de 2019, com
efeitos vinculantes perante todo o âmbito da Receita Federal do Brasil, conquanto reconheça a natureza salarial dos prêmios
a partir de 11/11/2017, inova o sistema jurídico, cerceando a aplicação da lei, ao restringir a exclusão da incidência das
contribuições previdenciárias a requisitos e restrições não previstos na legislação em comento, e, por conseguinte, ofende o
princípio da legalidade, bem como da segurança jurídica.

Desta forma, resta evidenciada a existência de robusto fundamento a justificar a pretensão antecipatória, além do
necessário fumus boni iuris, na medida em que os prêmios pagos pelas impetrantes a seus empregados estão previstos em
regulamento interno, dentro do que efetivamente permitido em lei, não obstante, tal fato expõe a impetrante aos efeitos da
cobrança do recolhimento das contribuições previdenciárias em face das novas limitações estabelecidas no parecer da
Receita Federal do Brasil.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar à Impetrada que suspenda a exigibilidade do recolhimento das
contribuições previdenciárias (quota patronal e SAT/RAT) e de Terceiros pagos pelas impetrantes sobre os valores
concedidos aos seus empregados a título de prêmio, atendidos aos requisitos da legislação aplicável ao tema, afastando-se
os novos requisitos e restrições decorrentes da aplicação da Solução de Consulta Cosit 151/2019." (4ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Campinas/SP, DJe: 06/06/2019)

Críticas à SC Cosit 151/2019



Prêmios

Risco de autuação fiscal pela Receita Federal:

• Caso as mesmas pessoas recebam prêmio por diversos anos seguidos, a fiscalização poderia entender que,
na verdade, aquele seria o desempenho ordinário do empregado e o prêmio seria uma forma de remuneração
disfarçada;

• Caso o valor dos prêmios seja o mesmo por diversos anos seguidos, a fiscalização poderia entender que o
empregado já havia adquirido a expectativa de receber aquele valor todos os anos;

• Há alguns precedentes no sentido de que o pagamento de PLR em valor extremamente superior (por exemplo
mil vezes mais) ao do salário representaria um pagamento disfarçado de salário. Assim, em caso de
pagamento de prêmio em valores extremamente altos, o mesmo entendimento poderia ser aplicado;

• Caso a fiscalização verifique em cartas ofertas ou comunicações internas a existência de promessa de
pagamento de prêmio, tais valores podem ser considerados como gratificação ajustada de natureza
remuneratória e não meramente liberalidade.

Críticas à SC Cosit 151/2019



Prêmios

• Não deve haver documento que represente promessa prévia ou ajuste prévio relativo ao
pagamento de prêmio;

• Não deve haver menção a promessa/valor/garantia de prêmio em carta-oferta;

• Não deve haver nenhum tipo de documento nem comunicação interna (mesmo verbal) no
sentido de que o pagamento de prêmio substituiria algum tipo de Bônus;

• Recomenda-se que o prêmio seja concedido apenas às pessoas ou grupos que, de fato,
tiveram desempenho acima do esperado, mantendo-se documentação capaz de comprovar
tal desempenho;

• No momento do pagamento do prêmio, o empregado pode receber comunicação mencionado
que se trata de liberalidade da empresa, concedida em razão de desempenho superior ao
ordinariamente esperado.

Recomendações



Perguntas?
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