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1. Aspectos gerais | Principais alterações trazidas pela MP nº 905

• Contrato de Trabalho Verde e Amarelo

• Modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho para pessoas entre 18 e 29 anos, 
para fins de registro do primeiro emprego em Carteira de Trabalho e Previdência Social

• Garantia de direitos trabalhistas
• Redução de encargos previdenciários

• Relevantes alterações na legislação trabalhista e previdenciária

Impactos Tributários da MP nº 905



Principais alterações 
sobre a incidência de 
contribuições 
previdenciárias
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Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991

Dispõe sobre a organização 
e custeio da Seguridade 

Social

2. Contribuições previdenciárias | Aspectos gerais

Impactos Tributários da MP nº 905

Contribuição da empresa (art. 22)

Contribuição do segurado = base é o salário de contribuição (art. 28)

TOTAL DAS 
REMUNERAÇÕES

PARCELAS DO 
ART. 28, § 9º 

BASE DE 
CÁLCULO

SALÁRIO DE 
CONTRIBUIÇÃO

PARCELAS DO 
ART. 28, § 9º 

BASE DE 
CÁLCULO
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Discussões sobre o 
tratamento dado à 

“alimentação”

2.1 Contribuições previdenciárias | Auxílio-alimentação 

Serviço próprio de refeições

Distribuição de alimentos e 

Celebração de convênios com terceiros

Modalidades de 
fornecimento de 

auxílio- alimentação

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos 
os efeitos legais, a alimentação, (...) (Redação em vigor até a MP 905)

CLT
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2.1 Contribuições previdenciárias | Auxílio-alimentação 

Impactos Tributários da MP nº 905

Contexto histórico-legal

Alimentação compreende-se no salário para
todos os efeitos legais (redação anterior do art.
458 da CLT)

Parcela “in natura” recebida de acordo com
programas de alimentação (PAT) excluída da
base de cálculo das contribuições da empresa e
do segurado (art. 28, § 9º, “c” da Lei nº
8.212/91 e art. 9º da Lei nº 6.321/76)

Importâncias pagas a título de auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em
dinheiro, não integram a remuneração e não
constituem base de qualquer encargo trabalhista
e previdenciário (art. 457, § 2º, da CLT)

2017 
Reforma 

trabalhista

2019  
MP 905

Retirou a alimentação do conceito de salário (art.
458 da CLT)

Fornecimento de alimentação, seja in natura ou
por meio de documentos de legitimação, tais
como tíquetes, vales, cupons, cheques, cartões
eletrônicos destinados à aquisição de refeições ou
gêneros alimentícios, não possui natureza salarial,
não é tributável para fins de contribuição
previdenciária e demais tributos incidentes sobre a
folha de salários e o IRPF (art. 457, § 5º)

Cenário anterior à 
Reforma trabalhista

STJ

Desnecessidade de inscrição no PAT:
“O pagamento in natura do auxílio-
alimentação não sofre a incidência das
contribuições previdenciárias, esteja o
empregador inscrito, ou não, no PAT”
(Resp 1.180.562/RJ)

RFB

Interpretação restritiva da RFB: O auxílio-
alimentação pago mediante tíquetes ou cartão-
alimentação não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias a partir da entrada
em vigor da reforma trabalhista (RFB. Solução
de Consulta nº 35, de 2019)



• Exclusão da PLR da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
desde que observada lei específica (art. 28, §9º, “j”, da Lei nº
8.212/91)

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

9

Discussões sobre  
a incidência de 

contribuições 
previdenciárias

2.3 Contribuições previdenciárias | PLR

Impactos Tributários da MP nº 905

Requisitos para caracterização de PLR estão
previstos na Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de
2000
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2.3 Contribuições previdenciárias | PLR

*Dispositivo sujeito a questionamentos, também podendo ser superado por norma coletiva.
Impactos Tributários da MP nº 905

PLR - Requisitos para caracterização de pagamento não sujeito à incidência de
contribuições previdenciária – Principais alterações

Cenário Pré-MP nº 905 Cenário Pós-MP nº 905

Modalidade de 
negociação

(i) Comissão paritária + um representante do
sindicato; ou

(ii) Convenção ou acordo coletivo

(i) Comissão paritária – eliminada a necessidade de
um representante do sindicato*; ou

(ii) Convenção ou acordo coletivo

Distribuição por 
entidades sem fins 

lucrativos
Impossibilidade de distribuição

Possibilidade de distribuição, desde que sejam
utilizados índices de produtividade ou qualidade ou
programas de metas, resultados e prazos

Múltiplos programas Interpretação restritiva do art. 1º: “mediante um
dos procedimentos a seguir”

Autorização expressa para estabelecimento de múltiplos
programas

Regras para fixação 
dos direitos Discussões sobre a clareza e objetividade Autonomia da vontade

Prazo para fixação das 
regras Antes do início do exercício Mínimo de 90 dias da data do pagamento da parcela

única ou final

Periodicidade dos 
pagamentos

No máximo duas vezes por ano civil e uma vez por
trimestre civil

Inobservância macula apenas os pagamentos em
desacordo com a norma

Fixação direta de PLR -

PLR poderá ser fixado diretamente com empregado com
ensino superior e salário mensal igual ou maior a 2 vezes o
limite máximo dos benefícios do RGPS, conforme critérios
da lei nº 10.101/2000
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Evolução do 
conceito de prêmio

2.3 Contribuições previdenciárias | Prêmio

Impactos Tributários da MP nº 905

Conceito de prêmio trazido pela Reforma Trabalhista (art. 457, §§
2º e 4º da CLT)

 Não possui natureza salarial

 Não constitui base de qualquer encargo trabalhista e previdenciário

 Deve observar os seguintes requisitos:

i. concedido por liberalidade;

ii. concedido a empregado ou grupo de empregados; e

iii. condicionado ao desempenho superior ao ordinariamente
esperado no exercício de suas atividades



• Exclusão do prêmio da base de cálculo das contribuições
previdenciárias (art. 28, §9º, “z”, 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

• Argumentos que eram possíveis para concessão de prêmios a
contribuintes individuais: o salário-de-contribuição não abrange apenas as
relações de emprego, mas também as demais relações de trabalho não regidas
pela CLT. Posição contrária da RFB quanto a este aspecto.

• Posição das autoridades fiscais:

i. os prêmios apenas podem ser concedidos a segurados empregados

ii. os prêmios não tributáveis não podem decorrer de obrigação legal
ou ajuste expresso – hipótese em que estaria descaracterizada a
liberalidade do empregador (RFB, Solução de Consulta COSIT nº
151/2019)
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Discussões sobre  
a incidência de 

contribuições 
previdenciárias

2.3 Contribuições previdenciárias | Prêmio

Impactos Tributários da MP nº 905
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Discussões sobre a 
incidência de 
contribuições 

previdenciárias –
pós-MP 905

2.3 Contribuições previdenciárias | Prêmio

Impactos Tributários da MP nº 905

Conceito de prêmio trazido pela MP 905 (art. 5º-A da Lei nº
10.101/00)

 Validade independe da forma de pagamento e do meio para fixação

 Pode ser fixado por meio de ato unilateral do empregador, por ajuste com
empregado ou grupo de empregados ou norma coletiva. Podem ser pagos por
fundações ou associações.

 Deve observar os seguintes requisitos:

i. Sejam pagos, exclusivamente, a empregados
ii. Decorram de desempenho superior ao ordinariamente

esperado, avaliado discricionariamente pelo empregador, desde
que o desempenho ordinário tenha sido previamente definido

iii. Pagamento limitado a quatro vezes no ano civil e no máximo de um
mesmo trimestre civil

iv. Regras para a percepção do prêmio devem ser estabelecidas
previamente ao pagamento

v. As regras que disciplinam o pagamento do prêmio devem
permanecer arquivadas por qualquer meio, pelo prazo de seis anos,
contado da data de pagamento



Produção de efeitos
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Produção de 
efeitos

Somente quando atestado, por ato do
Ministro de Estado da Economia, a
compatibilidade com as metas de resultados
fiscais previstas no anexo próprio da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o atendimento
ao disposto na Lei de Responsabilidade
Fiscal e aos dispositivos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias relacionados
com a matéria

3. Produção de efeitos

Impactos Tributários da MP nº 905

Prazo para 
conversão em lei

Auxílio-alimentação

PLR

Prêmio Na data da publicação

• 120 dias (60 + 60) a partir da data da publicação da MP (12/11/2019)

• Necessário considerar o período de recesso parlamentar (23/12/2020 a
1º/02/2020)
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