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5
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
\ Leia a lei:
ͳ Art͘ϮϴĚĂ>Ğŝϴ͘ϮϭϮͬϵϭ

1. INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO
O salário de contribuição é um instituto exclusivo do Direito Previdenciário, regulado pelo artigo 28, da Lei 8.212/91, sendo utilizado
ϐ ϐÀ ǡ ǡ  
ϐÀ  ǡ ǦÀ-maternidade, conforme será estudado no momento oportuno.
É um instituto imprescindível tanto para o Plano de Custeio quanϐÀ  ²  ǡ
sendo estratégico para o bom estudo dominá-lo.
É uma parcela normalmente composta por verbas remuneratórias do trabalho, podendo também ser excepcionalmente formada
 ×ǡ 
previstos pela norma previdenciária, em que o legislador entendeu se
tratar de remuneração disfarçada.
ǡϐ  
̈́ͳǤͲͲͲǡͲͲǡ  
contribuição do segurado e será a base de cálculo para a incidência da
sua contribuição previdenciária, mediante a aplicação da alíquota legal.
Entretanto, como o segurado facultativo não exerce trabalho remunerado, o seu salário de contribuição será o valor que ele declarar,
observados os limites legais.
Deveras, todos os segurados da previdência social contribuirão
com fundamento no salário de contribuição,  pecial, pois neste caso o cálculo do tributo incidirá sobre a receita
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bruta proveniente da comercialização dos seus produtos, em regra,
nos termos do artigo 25, da Lei 8.212/91.
\ Atenção
ĞŵĂŝƐĚŝƐƐŽ͕ŽƐĂůĄƌŝŽͲŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞĠŽƷŶŝĐŽďĞŶĞİĐŝŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
ĐŽŵŽƐĂůĄƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ƉŽŝƐƐŽďƌĞĞůĞŝŶĐŝĚŝƌĄĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂ͕Ž
ƋƵĞŶĆŽŽĐŽƌƌĞƌĄĐŽŵŽƐĚĞŵĂŝƐ͕ƉƌĞǀŝƐĆŽůĞŐĂůƋƵĞŶĆŽĠƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞũƵƐƟĮĐĄǀĞůĞ
ĚĞĐŽƌƌĞĚĂŚĞƌĂŶĕĂƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂĚŽďĞŶĞİĐŝŽ͘

\ POSIÇÃO DO STJ
ZĞǀĞŶĚŽƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞϮϬϭϯ͕ĞŵϮϲĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϰĂϭǐ^ĞĕĆŽĚŽ^d:ŶŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽĞŵZĞĐƵƌƐŽƐƉĞĐŝĂůϭ͘ϮϯϬ͘ϵϱϳƌĞƐƚĂƵƌŽƵĂƐƵĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂŶŽ
ƐĞŶƟĚŽĚĞƋƵĞŽƐĂůĄƌŝŽͲŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂŽƐĂůĄƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ.

De acordo com o atual posicionamento do STJ, as férias gozadas
também irão integrar a composição do salário de contribuição.
\ POSIÇÃO DO STJ
͞KƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĨĠƌŝĂƐŐŽǌĂĚĂƐƉŽƐƐƵŝŶĂƚƵƌĞǌĂƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝĂĞƐĂůĂƌŝĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚ͘ϭϰϴĚĂ>d͕ĞŝŶƚĞŐƌĂŽƐĂůĄƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆo” ;^d:͕ ŐZŐŶŽƐĐůŶŽZƐƉ
ϭϮϬϱϱϵϮ͕ĚĞϭϮͬϬϴͬϮϬϭϰͿ͘

Outrossim, a contribuição previdenciária devida pelo empregador
doméstico também tomará por base o salário de contribuição do empregado.
ǡ±Àϐ   como a base
de cálculo sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária do segurado empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual e facultativo, assim como da cota patronal do empregador doméstico e do
microempreendedor individual, normalmente formado por parcelas
×ǡǡ  ǡ
por ele declarado, observados os limites mínimos e máximos legais.
2. LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO
O limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso
salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme
o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Sobre o limite
mínimo do salário de contribuição o tema pode ser assim sintetizado:
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SEGURADOS
EMPREGADO E
TRABALHADOR AVULSO
Ao ƉŝƐŽ ƐĂůĂƌŝĂů ůĞŐĂů ŽƵ ŶŽƌŵĂƟǀŽ ĚĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ŽƵ ĂŽ
ƉŝƐŽ ĞƐƚĂĚƵĂů ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞĮŶŝĚŽŶĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑ
ϭϬϯ͕ĚĞϭϰĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϬ͕
ŽƵ͕ŝŶĞǆŝƐƟŶĚŽĞƐƚĞƐ͕ĂŽƐĂůĄƌŝŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ƚŽŵĂĚŽ ŶŽ ƐĞƵ
ǀĂůŽƌ ŵĞŶƐĂů͕ ĚŝĄƌŝŽ ŽƵ ŚŽƌĄƌŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĂũƵƐƚĂĚŽ͕Ğ
Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĞĨĞƟǀŽ
ĚƵƌĂŶƚĞŽŵġƐ͖

EMPREGADO
DOMÉSTICO
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SEGURADOS CONTRIͳ
BUINTE INDIVIDUAL E
FACULTATIVO

Ao ƉŝƐŽ ĞƐƚĂĚƵĂů ĐŽŶ- AoƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽ͘
ĨŽƌŵĞ ĚĞĮŶŝĚŽ ŶĂ >Ğŝ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ŶǑ ϭϬϯ͕
ĚĞϮϬϬϬ͕ŽƵ͕ŝŶĞǆŝƐƟŶĚŽ
ĞƐƚĞ͕ ĂŽ ƐĂůĄƌŝŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ƚŽŵĂĚŽƐ ŶŽƐ ƐĞƵƐ
ǀĂůŽƌĞƐ ŵĞŶƐĂů͕ ĚŝĄƌŝŽ
ŽƵ ŚŽƌĄƌŝŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž
ĂũƵƐƚĂĚŽ͕ Ğ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞ
ƚƌĂďĂůŚŽĞĨĞƟǀŽĚƵƌĂŶƚĞ
ŽŵġƐ͖

O   ϐ       
ʹͲȀͳͻͻͺ̈́ͳǤʹͲͲǡͲͲǡ
ͶͳȀʹͲͲ͵̈́ʹǤͶͲͲǡͲͲǤ×ǡ
ʹͲͳͲǡϐ̈́͵ǤͶǡͶͲͳʹǤʹͷͶǡͳͷǤͲǤʹͲͳͲǡ
partir de 1º de janeiro de 2010.
Para o ano de 2017 ǡ  ̈́5.531,31 por intermédio da publica ±da Fazenda.
Destarte, tomando por base o ano de 2013, se um segurado tiver
 ̈́ͳͲǤͲͲͲǡͲͲǡ  
não será o seu valor total, sendo limitado ao teto.
3. COMPOSIÇÃO
ϐǡ    × ǡobservados
À , da seguinte forma:
a) Para o segurado empregado e o 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,
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
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empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Para o empregado e o avulso, o salário de contribuição será formado pela remuneração mensal total, devida ou creditada, pela em   ǡ  Ǧ  ϐ    
as gorjetas, tal qual o faz o artigo 457, da CLT, bem como as utilidades
habituais pagas ao trabalhador.
Na forma do artigo 458, da CLT, 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 (utilidades), não sendo permitido em caso algum o pagamen  ×  Ǥ
De efeito, mesmo que a pessoa jurídica não pague a remuneração
no mês, a quantia devida será considerada como salário de contribuição e deverá ser paga a respectiva contribuição previdenciária.
Da mesma forma, o adiantamento de remuneração referente aos
meses subsequentes também integrará o salário de contribuição, se
creditado antecipadamente (popularmente conhecido como “vale”).
\ Atenção
WŽƌĨŽƌĕĂĚĂ>Ğŝϭϯ͘ϭϴϵͬϮϬϭϱ͕ƉĂƐƐŽƵĂŝŶĐŝĚŝƌĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂĂƐĞƌƉĂŐĂŶŽąŵďŝƚŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞWƌŽƚĞĕĆŽĂŽ
ŵƉƌĞŐŽ;WWͿ͕/Ed'ZEKK^>Z/KKEdZ/h/K.
dƌĂƚĂͲƐĞĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϱϬйĚŽǀĂůŽƌĚĂƌĞĚƵĕĆŽƐĂůĂƌŝĂůĞ
ůŝŵŝƚĂĚĂĂϲϱйĚŽǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĚĂƉĂƌĐĞůĂĚŽƐĞŐƵƌŽͲĚĞƐĞŵƉƌĞŐŽ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌĚƵƌĂƌ
ŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞĚƵĕĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĚĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƉĂƌĂĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞĂĚĞƌŝƌĂŵĂŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞWƌŽƚĞĕĆŽĂŽŵƉƌĞŐŽ͕ƋƵĞƐĞƌĄĐƵƐƚĞĂĚĂƉĞůŽ&ƵŶĚŽĚĞŵƉĂƌŽ
ĂŽdƌĂďĂůŚĂĚŽƌ;&WͿ͘WŽƌĨŽƌĕĂĚŽWƌŝŶĐşƉŝŽĚĂEŽǀĞŶƚĞŶĂ͕ĞƐƚĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĞŶƚƌŽƵĞŵ
ǀŝŐŽƌĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϱ͘

Vale registrar que o adicional noturno, o adicional de insalubridade e de periculosidade pagos pela empresa são verbas que possuem na× ² ǡ ï
e periculoso, devendo, destarte, incidir contribuição previdenciária.
\ POSIÇÃO DO STJ
͞/ŶƚĞŐƌĂŵŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ƐƵũĞŝƚĂŶĚŽͲƐĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ăĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞŚŽƌĂƐͲĞǆƚƌĂƐ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽƚƵƌŶŽ͕ƐĂůĄƌŝŽͲŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞ
ŝŶƐĂůƵďƌŝĚĂĚĞĞĚĞƉĞƌŝĐƵůŽƐŝĚĂĚĞ͘WƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͟;ŐZŐŶŽZƐƉϲϵϵϱϴ͕ĚĞϭϮͬϬϲͬϮϬϭϮͿ͘
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No que concerne à verba trabalhista popularmente conhecida
como “salário-paternidade”, que não ostenta a natureza jurídica de
ϐÀ  ǡ  × ϐ
(artigo 10, §1º, do ADCT da Constituição de 1988), esta integra o salário de contribuição, devendo incidir contribuição previdenciária.
\ POSIÇÃO DO STJ
ZĞĐƵƌƐŽƐƉĞĐŝĂůϭ͘ϮϯϬ͘ϵϱϳ͕ĚĞϮϲͬϬϮͬϮϬϭϰʹ͞KƐĂůĄƌŝŽƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽǀĂůŽƌ
ƌĞĐĞďŝĚŽƉĞůŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞŽƐĐŝŶĐŽĚŝĂƐĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĞŵƌĂǌĆŽĚŽŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞĮůŚŽ;Ăƌƚ͘ϳǑ͕y/y͕ĚĂ&ͬϴϴ͕ĐͬĐŽĂƌƚ͘ϰϳϯ͕///͕ĚĂ>dĞŽĂƌƚ͘ϭϬ͕ΑϭǑ͕ĚŽdͿ͘
ŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞĐŽŵŽƐĂůĄƌŝŽŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ͕ŽƐĂůĄƌŝŽƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝ
ƀŶƵƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŶĆŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞďĞŶĞİĐŝŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽ͘ĞƐƐĞŵŽĚŽ͕ĞŵƐĞ
ƚƌĂƚĂŶĚŽĚĞǀĞƌďĂĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƐĂůĂƌŝĂů͕ĠůĞŐşƟŵĂĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐŽďƌĞŽƐĂůĄƌŝŽƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ͘ZĞƐƐĂůƚĞͲƐĞƋƵĞ͞ŽƐĂůĄƌŝŽͲƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞĚĞǀĞƐĞƌ
ƚƌŝďƵƚĂĚŽ͕ ƉŽƌ ƐĞ ƚƌĂƚĂƌ ĚĞ ůŝĐĞŶĕĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ŶĆŽ ƐĞ
ŝŶĐůƵŝŶĚŽŶŽƌŽůĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽƐ͟;ŐZŐŶŽƐĐůŶŽZƐƉϭ͘Ϭϵϴ͘Ϯϭϴͬ^W͕
ϮǐdƵƌŵĂ͕ZĞů͘DŝŶ͘,ĞƌŵĂŶĞŶũĂŵŝŶ͕:ĞĚĞϵ͘ϭϭ͘ϮϬϬϵͿ͘

b) Para o empregado doméstico – a remuneração registrada na
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
c) Para o contribuinte individual – a remuneração auferida em
uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
×ǡ²Ǥ
Por força do §11 do artigo 28 da Lei 8.212/91, inserido pela Lei
13.202, de 8/12/2015, considera-se   do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como
auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviárioǡ×
cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de
agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do
serviço prestado, observado o limite máximo do salário de contribuição
(esta disposição já era prevista na IN RFB 971/2009, artigo 55, §2º).
d) Para o segurado facultativo – o valor por ele declarado, observado o valor mínimo e o máximo.
4. PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES
Em regra, o salário de contribuição será composto pelas parcelas
× ǡ  ϐ   ȋͳ͵͑ Ȍǡ      ×
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do empregado e doméstico, que apenas não será considerada para o
 ϐÀ Ǥ
\ POSIÇÃO DO STF
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ^ƷŵƵůĂϲϴϴ͕ĚŽ^d&͕͞ĠůĞŐşƟŵĂĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐŽďƌĞŽϭϯǑƐĂůĄƌŝŽ͘͟

 ǡ×ͺǤʹͲȀͻ͵ǡ± ²          ϐ   ǡ 
passou a existir autorização legal.
\ POSIÇÃO DO STJ
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ^d:͕͞Ă>ĞŝŶ͘Ǒϴ͘ϲϮϬͬϵϯ͕ĞŵƐĞƵĂƌƚ͘ϳ͘Ǒ͕ΑϮ͘ǑĂƵƚŽƌŝǌŽƵĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ
ĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌďƌƵƚŽĚŽϭϯ͘ǑƐĂůĄƌŝŽ͕ĐƵũĂďĂƐĞ
ĚĞĐĄůĐƵůŽ ĚĞǀĞƐĞƌĐĂůĐƵůĂĚĂ ĞŵseparadoĚŽƐĂůĄƌŝŽͲĚĞͲƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ
ŵġƐĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ͟;ZƐƉϭ͘Ϭϲϲ͘ϲϴϮ͕ĚĞϬϵ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵͿ͘

ǡ ϐǡ ǡ
o salário-maternidade é considerado como salário de contri ǡ ϐÀ  Ǥ
Vale ressaltar que deverá ser cobrada das empresas de seguro privado a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da comissão
que a seguradora paga aos corretores por prestarem serviços de intermediação no contrato de seguro, independentemente da inexistência
de contrato de trabalho vinculando o corretor à Seguradora, pois essa
  ×Ǥ
\ POSIÇÃO DO STJ
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ^ƷŵƵůĂϰϱϴ͕ĚŽ^d:͕͞ĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂŝŶĐŝĚĞƐŽďƌĞĂĐŽŵŝƐƐĆŽƉĂŐĂĂŽĐŽƌƌĞƚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŽƐ͘͟

Frise-se que o total das diárias de viagem integrará o salário
  ǡ     ͷͲΨ    ,
       ×ǡ  
caso o valor é tão alto que o legislador o presumiu como remuneração
disfarçada, seguindo o regime do artigo 457, §2º, da CLT.
Tradicionalmente entendia-se que o terço de férias gozadas fazia
parte do salário de contribuição, pois se pregava a sua natureza re×Ǥ ǡ      ǡ 
o aposentado não recebe terço de férias na inatividade, sendo este o
posicionamento dos tribunais superiores.
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\ POSIÇÃO DO STF
WĂƌĂĂ^ƵƉƌĞŵĂŽƌƚĞ͕ŽǀĂůŽƌƌĞĐĞďŝĚŽĂơƚƵůŽĚĞƚĞƌĕŽĚĞĨĠƌŝĂƐŐŽǌĂĚĂƐŶĆŽĐŽŵƉƁĞ
ŽƐĂůĄƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ƉŽŝƐƐŽŵĞŶƚĞĂƐƉĂƌĐĞůĂƐŝŶĐŽƌƉŽƌĄǀĞŝƐĂŽƐĂůĄƌŝŽƐŽĨƌĞŵĂ
ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂ ;/ϳϭϮϴϴϬŐZ͕ĚĞϮϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϬϵʹZϱϴϳ͘ϵϰϭ
ŐZ͕ĚĞϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϬϴͿ͘ ͞K^ƵƉƌĞŵŽdƌŝďƵŶĂů&ĞĚĞƌĂů͕ĞŵƐƵĐĞƐƐŝǀŽƐũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ͕ĮƌŵŽƵ
ĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶŽƐĞŶƟĚŽĚĂŶĆŽŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞ
ƵŵƚĞƌĕŽ;ϭͬϯͿ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƚ͘ϳǑ͕ys//͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͟;Zϱϴϳ͘ϵϰϭŐZ͕
ĚĞϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϬϴͿ͘

\ POSIÇÃO DO STJ
hŶŝĨŽƌŵŝǌĂŶĚŽ Ž ƐĞƵ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ͞ĂƉſƐ Ž ũƵůŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ WĞƚ ϳ͘Ϯϵϲͬ&͕ Ž ^d: ƌĞĂůŝŶŚŽƵ ƐƵĂ ũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ Ž ^d& ƉĞůĂ ŶĆŽ ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐŽďƌĞŽƚĞƌĕŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞĨĠƌŝĂƐ͟;ŐZŐŶŽZƐƉϭ͘ϮϭϬ͘ϱϭϳ͕ĚĞ
ϬϮ͘ϭϮ͘ϮϬϭϬͿ͘͞ƐdƵƌŵĂƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂWƌŝŵĞŝƌĂ^ĞĕĆŽĚŽ^d:ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĂŵŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞĂĨĂƐƚĂƌĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂĚŽƚĞƌĕŽĚĞĨĠƌŝĂƐƚĂŵďĠŵ
ĚĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĐĞůĞƟƐƚĂƐ͟;ĐůŶŽŐZŐŶŽZƐƉϴϱ͘Ϭϵϲ͕ĚĞϮϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϮͿ͘ŵϮϲĚĞ
ĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϰĞƐƚĞĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽ^d:ƐĞĐŽŶƐŽůŝĚŽƵŶĂϭǐ^ĞĕĆŽŶŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚŽ
ZĞĐƵƌƐŽƐƉĞĐŝĂůϭ͘ϮϯϬ͘ϵϱϳĐŽŵŽƌŝƚŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƌĞƉĞƟƟǀŽƐ͘

As  pagas aos empregados e domésticos que ultrapas        ×ǡ
razão pela qual integram o salário de contribuição.
\ POSIÇÃO DO STJ
/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽ ϱϭϰ͗ ͞/ŶĐŝĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂ ƐŽďƌĞ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƉĂŐŽƐ Ă ơƚƵůŽ
ĚĞŚŽƌĂƐĞǆƚƌĂƐ͘ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞĐŽƌƌĞĚŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞŚŽƌĂƐĞǆƚƌĂƐŝŶƚĞŐƌĂŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘WƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐĐŝƚĂĚŽƐ͗ŐZŐŶŽZƐƉϭ͘ϯϭϭ͘ϰϳϰͲW͕:Ğ
ϭϳͬϵͬϮϬϭϮ͕ĞŐZŐŶŽZƐƉϲϵ͘ϵϱϴͲ&͕:ĞϮϬͬϲͬϮϬϭϮ͘ŐZŐŶŽZƐƉϭ͘ϮϮϮ͘ϮϰϲͲ^͕
ZĞů͘DŝŶ͘,ƵŵďĞƌƚŽDĂƌƟŶƐ͕ũƵůŐĂĚŽĞŵϲͬϭϮͬϮϬϭϮ͘͟

Por sua vez, com base no artigo 28, §9º, da Lei 8.212/91, que pre×ï ǡnão integram o
salário de contribuição:
Ȍ ϐÀ ²  ǡ ternidade;
b) As ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973
ȋ×² ×ȌǢ
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c) A parcela “in natura” recebida de acordo com os programas
 aprovados pelo Ministério do Trabalho, nos
termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976;
O Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) é aquele aprovado e gerido pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Lei nº
6.321/1976. Não integra a remuneração, a parcela in natura, sob forma de utilidade alimentação, fornecida pela empresa regularmente
inscrita no PAT aos trabalhadores por ela diretamente contratados,
        ×  
competente.
\ POSIÇÃO DO STJ
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĂƚƵĂůĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽ^d:ĚĞϮϬϭϱ͕ƌĞǀĞŶĚŽƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕͞ĂũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂĚĞƐƚĂŽƌƚĞƉĂĐŝĮĐŽƵͲƐĞŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞƋƵĞŽĂƵǆşůŝŽͲĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
ŝŶ ŶĂƚƵƌĂ ŶĆŽ ƐŽĨƌĞ Ă ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂ͕ ƉŽƌ ŶĆŽ ƉŽƐƐƵŝƌ ŶĂƚƵƌĞǌĂƐĂůĂƌŝĂů͕ĞƐƚĞũĂŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌŝŶƐĐƌŝƚŽŽƵŶĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽ
dƌĂďĂůŚĂĚŽƌͲWd͘Ϯ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ƋƵĂŶĚŽƉĂŐŽŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞĞŵƉĞĐƷŶŝĂ͕ĂǀĞƌďĂ
ĞƐƚĄ ƐƵũĞŝƚĂ Ă ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ͟ ;^d: Ͳ 'Z^W ϭϰϵϯϱϴϳ͕ϭǐ dhZD͕ : d͗
ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϱͿ͘

d) As importâncias recebidas a guisa de aviso prévio indenizaǡ±ǡ Ǧ²ǡ
  ͶͲΨ , pois
×Ǣ
A Lei 8.212/91 é silente no que concerne ao aviso prévio indenizado integrar ou não o salário de contribuição. Até o advento do
Decreto 6.727/2009, o Regulamento previa que o aviso prévio indenizado não compunha o salário de contribuição. No entanto, o citado
dispositivo foi revogado (artigo 214, §9º, inciso V, letra F), passando o
Regulamento a também silenciar a respeito, em uma tentativa frustrada de o Poder Executivo da União de fazer incidir contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
Vale frisar que ± 
remuneratória, razão pela qual não comporá o salário de contribuição, não podendo o Regulamento da Previdência Social ou ato da Receita Federal, por ser ato legal secundário, dispor em sentido contrário.
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\ POSIÇÃO DO STJ
ŽŶĨŽƌŵĞũĄĚĞĐŝĚŝƵŽ^d:͕͞ĂŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂĨĂůƚĂĚĞĂǀŝƐŽƉƌĠǀŝŽǀŝƐĂƌĞƉĂƌĂƌ Ž ĚĂŶŽ ĐĂƵƐĂĚŽ ĂŽ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌ ƋƵĞ ŶĆŽ ĨŽƌĂ ĂůĞƌƚĂĚŽ ƐŽďƌĞ Ă ĨƵƚƵƌĂ ƌĞƐĐŝƐĆŽ
ĐŽŶƚƌĂƚƵĂůĐŽŵĂĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞƐƟƉƵůĂĚĂŶĂ>d͕ďĞŵĐŽŵŽŶĆŽƉƀĚĞƵƐƵĨƌƵŝƌ
ĚĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂũŽƌŶĂĚĂĂƋƵĞĨĂǌŝĂũƵƐ;ĂƌƚƐ͘ϰϴϳĞƐĞŐƐ͘ĚĂ>dͿ͘EĆŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂ ƐŽďƌĞ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƉĂŐŽƐ Ă ơƚƵůŽ ĚĞ ĂǀŝƐŽ ƉƌĠǀŝŽ ŝŶĚĞŶŝǌĂĚŽ͕ ƉŽƌ ŶĆŽ
ƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞǀĞƌďĂƐĂůĂƌŝĂů͟;ZƐƉϭ͘ϭϵϴ͘ϵϲϰͬWZ͕ZĞů͘DŝŶ͘DĂƵƌŽĂŵƉďĞůůDĂƌƋƵĞƐ͕
:ĞϬϰ͘ϭϬ͘ϭϬͿ͘͞KǀĂůŽƌƉĂŐŽĂŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĂơƚƵůŽĚĞĂǀŝƐŽƉƌĠǀŝŽŝŶĚĞŶŝǌĂĚŽ͕ƉŽƌ
ŶĆŽƐĞĚĞƐƟŶĂƌĂƌĞƚƌŝďƵŝƌŽƚƌĂďĂůŚŽĞƉŽƐƐƵŝƌĐƵŶŚŽŝŶĚĞŶŝǌĂƚſƌŝŽ͕ŶĆŽĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽ
ăŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐŽďƌĞĂĨŽůŚĂĚĞƐĂůĄƌŝŽƐ͘WƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐĚŽ
^d:͟;ŐZŐŶŽƐĐůŶŽZƐƉϭϯϱϲϴϮ͕ϮǐdƵƌŵĂ͕ĚĞϮϵͬϬϱͬϮϬϭϮͿ͘ŵϮϲĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽ
ĚĞϮϬϭϰ͕Ăϭǐ^ĞĕĆŽĚŽ^d:ŶŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽĞŵZĞĐƵƌƐŽƐƉĞĐŝĂůϭ͘ϮϯϬ͘ϵϱϳĐŽŶĮƌŵŽƵŽ
ĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĞŽĂǀŝƐŽƉƌĠǀŝŽŝŶĚĞŶŝǌĂĚŽŶĆŽŝŶƚĞŐƌĂŽƐĂůĄƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘

No entanto, a Receita Federal do Brasil entende que incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, devendo o
candidato avaliar a fonte da resposta exigida na prova, especialmente
na prova para servidores da RFB.
e) As importâncias referentes aos ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário; indenização
por tempo de serviço, anterior a 05 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS;
Ȍ A parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da
 ×Ǣ
\ POSIÇÃO DO STF
Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵŽ ^d&͕ ͞Ă ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ƉĂŐŽ͕
ĞŵĚŝŶŚĞŝƌŽ͕ĂơƚƵůŽĚĞǀĂůĞƐͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ƉĞůŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞĂŽƐƐĞƵƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĂĨƌŽŶƚĂ
ĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕Ɛŝŵ͕ĞŵƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞŶŽƌŵĂƟǀĂ͘͟ŶƚĞŶĚĞƵƋƵĞ͞ƉĂŐŽŽďĞŶĞİĐŝŽĚĞ
ƋƵĞƐĞĐƵŝĚĂŶĞƐƚĞƌĞĐƵƌƐŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽĞŵǀĂůĞͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŽƵĞŵŵŽĞĚĂ͕ŝƐƐŽŶĆŽ
ĂĨĞƚĂŽĐĂƌĄƚĞƌŶĆŽƐĂůĂƌŝĂůĚŽďĞŶĞİĐŝŽZϰϳϴ͘ϰϭϬ͕ĚĞϭϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬͿ͘
͞ŵƌĂǌĆŽĚŽƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽWůĞŶĄƌŝŽĚŽ^d&͕ĚĞĐůĂƌĂŶĚŽĂŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ
ĚĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐŽďƌĞĂƐǀĞƌďĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĂƵǆşůŝŽͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞƉĂŐĂƐĞŵƉĞĐƷŶŝĂ͕ĨĂǌͲƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂƌĞǀŝƐĆŽĚĂũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂĚŽ
^d:ƉĂƌĂĂůŝŶŚĂƌͲƐĞăƉŽƐŝĕĆŽĚŽWƌĞƚſƌŝŽǆĐĞůƐŽ͟;ZƐƉϭ͘ϭϵϰ͘ϳϴϴ͕ĚĞϭϵ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϬͿ͘

g) A ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente
em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
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h) As diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da
remuneração mensal;
i) A importância recebida a título de bolsa de complementação
educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº
6.494, de 07 de dezembro de 1977;
j) A    ou resultados da empresa, quando
    Àϐ Ǣ
Outrossim, é vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados
da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil (Lei 12.832/2013).
Ou seja, se os ditames da Lei 10.101/2000 forem desrespeitados,
a quantia paga a título de participação nos lucros da empresa comporá
o salário de contribuição.
\ POSIÇÃO DO STJ
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽ^d:͕ĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚŽƐŝŶĚŝĐĂƚŽŽƵŵĞƐŵŽĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽĂĐŽƌĚŽŶĆŽƚĞŵŽĐŽŶĚĆŽĚĞĂůƚĞƌĂƌĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐ
ůƵĐƌŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƋƵĞŶĆŽĚĞǀĞƌĄĐŽŵƉŽƌŽƐĂůĄƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂ ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚŽƐ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ŶĂ ĮǆĂĕĆŽ ĚĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚŽƐ ůƵĐƌŽƐ ;ZƐƉ
ϴϲϱϰϴϵ͕ĚĞϮϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϬͿ͘

k) O abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa
de Assistência ao Servidor Público-PASEP;
l) Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado
para trabalhar em localidade distante da de sua residência,
em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
\ Dica
ŵǀĄƌŝŽƐĐĂƐŽƐĂďĂŝǆŽ͕ŽůĞŐŝƐůĂĚŽƌǀĂůĞƵͲƐĞĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞƉƌĞŵŝƐƐĂ͗ƐĞĂƉĂƌĐĞůĂƉĂŐĂĠ
ĞǆƚĞŶƐşǀĞůĂƚŽĚŽƐŽƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ŶĆŽŝƌĄĐŽŵƉŽƌŽƐĂůĄƌŝŽĚĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘ĂƐŽůŝŵŝƚĂĚĂĂĂůŐƵŶƐ͕ĂĐŽŶƚƌĂƌŝŽƐĞŶƐƵ͕ŝƌĄŝŶƚĞŐƌĂƌŽƐĂůĄƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ƉŽŝƐƐĞƌĄƵŵĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŝƐĨĂƌĕĂĚĂ͘
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m) A importância paga ao empregado a título de complementa ÀǦ, desde que este direito seja
extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
n) As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º
de dezembro de 1965;
o) O valor das Ù
jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que À
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber,
os arts. 9º e 468 da CLT;
p) O valor relativo à assistência prestada por ± 
odontológicoǡ× ǡ  ǡ× ǡ
aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa;
q) O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros
 ×  
trabalho para prestação dos respectivos serviços;
r) O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de
idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
\ POSIÇÃO DO STJ
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ^ƷŵƵůĂϯϭϬ͕ĚŽ^d:͕͞ŽĂƵǆşůŝŽͲĐƌĞĐŚĞŶĆŽŝŶƚĞŐƌĂŽƐĂůĄƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘͟

s) O valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo,
que vise à educação básica1 de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
 ǡ     ϐ   ×   pregados, nos termos da Lei 9.394, de 20 de dezembro de

1

A educação básica abarca o ensino infantil, fundamental e médio.
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1996,          
parcela salarial;
Este dispositivo da Lei 8.212/91 (artigo 28, §9º, letra T) teve a
sua redação alterada pela Lei 12.513/2011, pois, para ser excluído da
composição do salário de contribuição, o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não poderá
agora ultrapassar a 5% da remuneração do segurado a que se destina
ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário de contribuição, valendo o que for maior.
t) A importância recebida a título de bolsa de aprendizagem
garantida ao adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990;
Esta disposição que consta no artigo 28, §9º, letra U, da Lei
8.212/91, está em desacordo com a Emenda 20/1998, pois a idade
mínima do menor aprendiz passou dos 12 para os 14 anos de idade,
de acordo com a atual redação do artigo 7º, XXXIII, da Constituição. É
que, antigamente, era assegurada bolsa de aprendizagem ao adolescente até quatorze anos de idade.
u) Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos
autorais;
v) O valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT (inobser           ×rias);
Ȍ o valor correspondente ao vale-cultura.
O rol acima referenciado é meramente ϐ , podendo
  × tigo 28, §9º, da Lei 8.212/91, pois a legislação não teria como prever
  × Ǥ
ϐǡ   ǡ ͲǡȚ͵͑ǡ
da Lei 8.213/91, que determina que a empresa arque com os 15 (quinze) primeiros dias de “salário” do empregado incapaz para o exercício
×ǡ 
incidir contribuição previdenciária.
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Registre-se que a MP 664/2014 tentou, sem sucesso, dobrar a
obrigação da empresa para trinta dias de pagamento do salário do
 ǡͳ͵Ǥͳ͵ͷȀʹͲͳͷϐ  Ǥ
\ POSIÇÃO DO STJ
ZĞĐƵƌƐŽƐƉĞĐŝĂůϭ͘ϮϯϬ͘ϵϱϳ͕ĚĞϮϲͬϬϮͬϮϬϭϰʹEŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂŽƐĞŐƵƌĂĚŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͕
ĚƵƌĂŶƚĞŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐƋƵŝŶǌĞĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐĂŽĚŽĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞĚŽĞŶĕĂ͕ŝŶĐƵŵďĞĂŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌĞĨĞƚƵĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƵƐĂůĄƌŝŽŝŶƚĞŐƌĂů
;Ăƌƚ͘ϲϬ͕ΑϯǑ͕ĚĂ>Ğŝϴ͘ϮϭϯͬϵϭĐŽŵƌĞĚĂĕĆŽĚĂĚĂƉĞůĂ>Ğŝϵ͘ϴϳϲͬϵϵͿ͘EĆŽŽďƐƚĂŶƚĞŶĞƐƐĞ
ƉĞƌşŽĚŽŚĂũĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞĨĞƚƵĂĚŽƉĞůŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌ͕ĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƉĂŐĂŶĆŽĠĚĞƐƟŶĂĚĂĂƌĞƚƌŝďƵŝƌŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐŽďƌĞƚƵĚŽƉŽƌƋƵĞŶŽŝŶƚĞƌǀĂůŽĚŽƐƋƵŝŶǌĞĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐ
ŽĐŽƌƌĞĂŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŶĞŶŚƵŵƐĞƌǀŝĕŽĠƉƌĞƐƚĂĚŽƉĞůŽ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͘EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐdƵƌŵĂƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŵĂWƌŝŵĞŝƌĂ^ĞĕĆŽͬ
^d: ĮƌŵŽƵͲƐĞ ŶŽ ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐŽďƌĞ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƉĂŐĂ ƉĞůŽ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌ ĂŽ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐƋƵŝŶǌĞĚŝĂƐĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞĚŽĞŶĕĂŶĆŽ
ŝŶĐŝĚĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂ͕ƉŽƌŶĆŽƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂƌŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĂ
ĞǆĂĕĆŽ͕ƋƵĞĞǆŝŐĞǀĞƌďĂĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝĂ͘

QUADRO-SÍNTESE
PARCELAS INCLUÍDAS NA COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
ʹWĂƌĐĞůĂƐƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝĂƐĚŽůĂďŽƌ͕ĂĞǆĞŵƉůŽĚŽƐƐĂůĄƌŝŽƐĞĂďŽŶŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ĚŽ
ĚĠĐŝŵŽƚĞƌĐĞŝƌŽƐĂůĄƌŝŽĞĚĂĐŽŵŝƐƐĆŽƉĂŐĂĂŽĐŽƌƌĞƚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŽƐ͘
ʹŝĄƌŝĂƐĚĞǀŝĂŐĞŵ͕ƋƵĂŶĚŽĞǆĐĞĚĞŶƚĞƐĂϱϬйĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŵĞŶƐĂů͘
ʹ^ĂůĄƌŝŽͲŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ͘
ʹ&ĠƌŝĂƐŐŽǌĂĚĂƐ͘
ʹ^ĂůĄƌŝŽͲƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ͘
ʹ,ŽƌĂƐĞǆƚƌĂƐ͘
ʹĚŝĐŝŽŶĂůŶŽƚƵƌŶŽ͘
ʹĚŝĐŝŽŶĂůĚĞŝŶƐĂůƵďƌŝĚĂĚĞ͘
ʹĚŝĐŝŽŶĂůĚĞƉĞƌŝĐƵůŽƐŝĚĂĚĞ͘
ʹ,ŽƌĂZĞƉŽƵƐŽůŝŵĞŶƚĂĕĆŽʹ,Z͘
ʹǀŝƐŽƉƌĠǀŝŽŐŽǌĂĚŽ͘

130

vol. 15 – DIREITO PREVIDENCIÁRIO • Frederico Amado

QUADRO-SÍNTESE
PARCELAS EXCLUÍDAS DA COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
PRESUMIDAS POR LEI COMO INDENIZATÓRIAS
ͻ KƐďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂƐŽĐŝĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĞůŝŵŝƚĞƐůĞŐĂŝƐ͕ƐĂůǀŽŽƐĂůĄƌŝŽͲŵĂƚĞƌnidade.
ͻ ƐĂũƵĚĂƐĚĞĐƵƐƚŽĞŽĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƐĂůƌĞĐĞďŝĚŽƐƉĞůŽĂĞƌŽŶĂƵƚĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>Ğŝ
ŶǑϱ͘ϵϮϵ͕ĚĞϯϬĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϭϵϳϯ;ŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉƌŽǀŝƐſƌŝĂŽƵƉĞƌŵĂnente).
ͻ ƉĂƌĐĞůĂ͞ŝŶŶĂƚƵƌĂ͟ƌĞĐĞďŝĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚŽdƌĂďĂůŚŽ;WƌŽŐƌĂŵĂĚĞůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽdƌĂďĂůŚĂĚŽƌͿ͘
ͻ ƐŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƐƌĞĐĞďŝĚĂƐĂŐƵŝƐĂĚĞĨĠƌŝĂƐĞƚĞƌĕŽŝŶĚĞŶŝǌĂĚŽƐ͕ůŝĐĞŶĕĂͲƉƌġŵŝŽŝŶĚĞŶŝǌĂĚĂ͕ŝŶĐĞŶƟǀŽăĚĞŵŝƐƐĆŽĞŵƵůƚĂĚĞϰϬйƐŽďƌĞŽ&'d^͘
ͻ ƐŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐŐĂŶŚŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĞŽƐĂďŽŶŽƐĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĚŽƐĂůĄƌŝŽ͖ŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽƉŽƌƚĞŵƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽ͕ĂŶƚĞƌŝŽƌĂϬϱĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞ
ϭϵϴϴ͕ĚŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽŶĆŽŽƉƚĂŶƚĞƉĞůŽ&ƵŶĚŽĚĞ'ĂƌĂŶƟĂĚŽdĞŵƉŽĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ͘
ͻ ƉĂƌĐĞůĂƌĞĐĞďŝĚĂĂơƚƵůŽĚĞǀĂůĞͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉƌſƉƌŝĂ͘
ͻ ĂũƵĚĂĚĞĐƵƐƚŽ͕ĞŵƉĂƌĐĞůĂƷŶŝĐĂ͕ƌĞĐĞďŝĚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞůŽĐĂůĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĂƌƚ͘ϰϳϬĚĂ>d͘
ͻ ƐĚŝĄƌŝĂƐƉĂƌĂǀŝĂŐĞŶƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽĞǆĐĞĚĂŵĂϱϬйĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŵĞŶƐĂů͘
ͻ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƌĞĐĞďŝĚĂĂơƚƵůŽĚĞďŽůƐĂĚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĚĞĞƐƚĂŐŝĄƌŝŽƉĂƌĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ>Ğŝϭϭ͘ϳϴϴͬϮϬϬϴ͘
ͻ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽƐ ůƵĐƌŽƐ ŽƵ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ƋƵĂŶĚŽ ƉĂŐĂ ŽƵ ĐƌĞĚŝƚĂĚĂ ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵůĞŝĞƐƉĞĐşĮĐĂ;>ĞŝϭϬ͘ϭϬϭͬϮϬϬϬͿ͘
ͻ K ĂďŽŶŽ ĚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ^ŽĐŝĂů ʹ W/^ Ğ ĚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĂŽ
^ĞƌǀŝĚŽƌWƷďůŝĐŽʹW^W͘
ͻ KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ Ă ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ ŚĂďŝƚĂĕĆŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐ ƉĞůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂĂŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂƌĞŵůŽĐĂůŝĚĂĚĞĚŝƐƚĂŶƚĞĚĂĚĞƐƵĂ
ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͕ĞŵĐĂŶƚĞŝƌŽĚĞŽďƌĂƐŽƵůŽĐĂůƋƵĞ͕ƉŽƌĨŽƌĕĂĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ĞǆŝũĂĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĞĞƐƚĂĚĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚŽ
dƌĂďĂůŚŽ͘
ͻ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƉĂŐĂĂŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽĂơƚƵůŽĚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĂŽǀĂůŽƌĚŽĂƵǆşůŝŽͲĚŽĞŶĕĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĞƐƚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĞũĂĞǆƚĞŶƐŝǀŽăƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ͻ Ɛ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ ă ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĂŽ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌ ĚĂ ĂŐƌŽŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ĐĂŶĂǀŝĞŝƌĂ͕ ĚĞ
ƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƚ͘ϯϲĚĂ>ĞŝŶǑϰ͘ϴϳϬ͕ĚĞϭǑĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϲϱ͘
ͻ KǀĂůŽƌĚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞƉĂŐŽƉĞůĂƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂƌĞůĂƟǀŽĂƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ĂďĞƌƚŽŽƵĨĞĐŚĂĚŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĚŝƐƉŽŶşǀĞůăƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞƐĞƵƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ͘
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QUADRO-SÍNTESE
PARCELAS EXCLUÍDAS DA COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
PRESUMIDAS POR LEI COMO INDENIZATÓRIAS
ͻ KǀĂůŽƌƌĞůĂƟǀŽăĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂƉƌĞƐƚĂĚĂƉŽƌƐĞƌǀŝĕŽŵĠĚŝĐŽŽƵŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ƉƌſƉƌŝŽĚĂ
ĞŵƉƌĞƐĂŽƵƉŽƌĞůĂĐŽŶǀĞŶŝĂĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽƌĞĞŵďŽůƐŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͕ſĐƵůŽƐ͕ĂƉĂƌĞůŚŽƐŽƌƚŽƉĠĚŝĐŽƐ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐŵĠĚŝĐŽͲŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐĞŽƵƚƌĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕
ĚĞƐĚĞƋƵĞĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĂďƌĂŶũĂĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ͻ KǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂǀĞƐƚƵĄƌŝŽƐ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞŽƵƚƌŽƐĂĐĞƐƐſƌŝŽƐĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐĂŽ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽĞƵƟůŝǌĂĚŽƐŶŽůŽĐĂůĚŽƚƌĂďĂůŚŽƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
ͻ KƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐƉĞůŽƵƐŽĚĞǀĞşĐƵůŽĚŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽĞŽƌĞĞŵďŽůƐŽĐƌĞĐŚĞƉĂŐŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽůŝŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽ
ĚĞƐĞŝƐĂŶŽƐĚĞŝĚĂĚĞ͕ƋƵĂŶĚŽĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘
ͻ ŽǀĂůŽƌƌĞůĂƟǀŽĂƉůĂŶŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕ŽƵďŽůƐĂĚĞĞƐƚƵĚŽ͕ƋƵĞǀŝƐĞăĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝĐĂ
ĚĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞƐĞƵƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞǀŝŶĐƵůĂĚĂăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ăĞĚƵĐĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
da >ĞŝŶŽϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞϮϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϲ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽƐĞũĂƵƟůŝǌĂĚŽĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƉĂƌĐĞůĂƐĂůĂƌŝĂůĞƋƵĞŽǀĂůŽƌŵĞŶƐĂůĚŽƉůĂŶŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůŽƵďŽůƐĂĚĞ
ĞƐƚƵĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĆŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĞϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĞŐƵƌĂĚŽĂƋƵĞƐĞĚĞƐƟŶĂŽƵŽǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƵŵĂǀĞǌĞŵĞŝĂŽ
ǀĂůŽƌĚŽůŝŵŝƚĞŵşŶŝŵŽŵĞŶƐĂůĚŽƐĂůĄƌŝŽͲĚĞͲĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŽƋƵĞĨŽƌŵĂŝŽƌ͘
ͻ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƌĞĐĞďŝĚĂĂơƚƵůŽĚĞďŽůƐĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵŐĂƌĂŶƟĚĂĂŽĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ
ĂƚĠƋƵĂƚŽƌǌĞĂŶŽƐĚĞŝĚĂĚĞ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚ͘ϲϰĚĂ>ĞŝŶǑϴ͘Ϭϲϵ͕ĚĞ
ϭϯĚĞũƵůŚŽĚĞϭϵϵϬ͘
ͻ KƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐĞďŝĚŽƐĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂĐĞƐƐĆŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĂƵƚŽƌĂŝƐ͘
ͻ KǀĂůŽƌĚĂŵƵůƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽΑϴǑĚŽĂƌƚ͘ϰϳϳĚĂ>d;ŝŶŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚŽƉƌĂǌŽůĞŐĂůƉĂƌĂ
ŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐǀĞƌďĂƐƌĞƐĐŝƐſƌŝĂƐͿ͘
• O vale-cultura.

PARCELAS EXCLUÍDAS DA COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU DO STF
ʹǀŝƐŽƉƌĠǀŝŽŝŶĚĞŶŝǌĂĚŽ͖
ʹdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉĂŐŽĞŵĚŝŶŚĞŝƌŽ͖
ʹdĞƌĕŽĚĞĨĠƌŝĂƐŐŽǌĂĚĂƐ͖
ʹ͞^ĂůĄƌŝŽ͟ƉĂŐŽƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƉĞůŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĚŝĂƐĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽŝŶĐĂƉĂǌƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽ͘

